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RESUMO 

Este trabalho identifica a corrupção como um “fenômeno” que pode comprometer 
a sustentabilidade do modelo de negócios das organizações. Desta forma, é 
mandatório que as empresas desenvolvam um sistema de governança onde o 
combate à corrupção seja visto como prioridade, estando incorporado em sua 
cultura, suas políticas, procedimentos, valores. Além disto, deve-se considerar a 
crescente exigência de governos sobre o tema, por meio da aprovação de 
legislações mais duras sobre o tema. No caso do Brasil, recentemente, aprovou-se 
a Lei 12.846/2013, que estabelece penas duríssimas para as organizações que 
infrinjam seus preceitos. Dentro deste cenário, este trabalho visa contribuir para 
que as organizações possam avaliar qual a maturidade de sua governança no 
combate à corrupção. Para tanto, realizou-se extensa pesquisa bibliográfica e 
documental a respeito dos temas aqui tratados, além de entrevistas com diretores 
da empresa pesquisada e com especialistas de mercado. Para avaliar a 
governança anticorrupção de uma organização, concebeu-se uma ferramenta 
chamada de Quadro Evolutivo de Maturidade (QEM), contendo cinco estágios 
evolutivos, cuja função é determinar um nível de maturidade da organização para 
o combate à corrupção e possibilitar priorizar ações de melhoria nos seus 
controles anticorrupção. Ao mesmo tempo, visando testar a aplicabilidade do QEM, 
escolheu-se uma organização geradora de energia hidroelétrica para a realização 
de um estudo de caso. Inicialmente, identificou-se os principais controles que 
podem ser aplicados no combate à corrupção e se evidenciou que a organização 
pesquisada possui grande parte deles em sua estrutura de governança. 
Posteriormente, aplicou-se o QEM com base na análise documental e também na 
percepção dos seus stakeholders internos. Identificou-se que a organização está 
em um momento de transição para um estágio de maturidade da sua governança 
anticorrupção acima da média de mercado. Esta situação é percebida 
internamente, visto que empregados e gestores, a partir dos resultados obtidos por 
meio do questionário que foi aplicado, também identificaram que a organização se 
encontra neste mesmo estágio de maturidade apontado na análise documental. 
Ressalta-se, ainda, que as categorias de controles que compõem o QEM são 
vistas pelos especialistas de mercado entrevistados como de fundamental 
importância para qualquer sistema de Compliance anticorrupção, legitimando 
assim a estrutura proposta para a ferramenta. Adicionalmente, constatou-se que 
os diretores da organização conhecem e estão alinhados com as práticas e 
valores propostos pela organização visando o combate à corrupção, sendo este 
fato de grande importância para o sucesso de todo e qualquer sistema 
anticorrupção dentro de uma organização. Ao final, identificaram-se as categorias 
de controles onde devem ser priorizadas ações de melhorias e propostas 
recomendações para torná-las realidade. Desta forma, o QEM se torna um 
ferramental claro, conciso e de fácil aplicação, visando fornecer às organizações 
uma avaliação adequada do seu sistema de combate à corrupção, tanto no 
quesito de governança como de conformidade à Lei 12.846, direcionando suas 
decisões para ações que efetivamente aperfeiçoem seu sistema de combate à 
corrupção. 

Palavras-chave: Governança Corporativa, Sustentabilidade Organizacional 
Combate à Corrupção, Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance. 
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ABSTRACT 

This work identifies corruption as a "phenomenon" that may substantially affect the 
sustainability of the organizations business model. Therefore, it’s makes mandatory 
for companies to develop a system of governance where the fight against 
corruption is seen as a priority and embedded in its culture, policies, procedures 
and values. Moreover, one should consider the growing demand for governments 
on this subject, approving tougher laws on this subject. In Brazil recently approved 
the Law 12,846 / 2013 establishing draconian penalties for organizations that 
violate its precepts. In this scenario, this work aims to help organizations to assess 
the maturity of its governance against corruption. Therefore, was made extensive 
bibliographic and documentary research about the topics covered, as well as 
interviews with directors of the company researched and with market experts. To 
evaluate the anticorruption governance of an organization was prepared and 
proposed a tool called Framework Evolutionary Maturity (QEM), containing five 
evolutionary stages, whose function is to determine an organization's maturity level 
to combat corruption and allow prioritize improvement actions in its anticorruption 
controls. At the same time, to test the applicability of the QEM, it was chosen a 
hydroelectric power organization to conduct a case study. Initially, it was identified 
a large number of controls that can be applied in the fight against corruption and 
was founded that the organization has mostly of these controls inside its 
governance structure. Subsequently, it was applied the QEM based on document 
analysis and in the perception of its internal stakeholders. It was identified that the 
organization is in a transition stage to a maturity of its governance anticorruption 
above the market average. This is also perceived internally, as employees and 
managers identify that the organization is in the same stage of maturity pointed in 
the document analysis. It is still important to note that the categories of controls 
that make up the QEM are seen by the interviewed market experts as crucial to 
any anticorruption compliance system, thus legitimizing the proposed structure for 
this tool. Additionally, it was found that the directors of the organization know and 
are aligned with the practices and values proposed by the organization aimed to 
fight corruption, which is indeed of great importance to the success of any 
anticorruption system within an organization. At the end, it was possible to identify 
the categories of controls that improvement actions should be prioritized and 
proposed recommendations to make them reality. Thus, we can affirm that the 
QEM is a clear, concise and easy tool to apply in order to provide organizations 
with a proper assessment of their anti-corruption system, both in the question of 
governance as in accordance with Law 12,846, directing their decisions for actions 
that effectively refine its anticorruption system. 

 

Key-words 

Corporate Governance, Organizational Sustainability, Risk Management, Internal 
Controles, Fight against Corruption, Compliance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o ano de 2014 vem se apresentando no Brasil diversas e incessantes 

notícias relacionadas a escândalos de corrupção que atingiram o país. Várias 

operações policiais têm sido realizadas em conjunto com órgãos de fiscalização e 

controle como o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, 

Controladoria Geral da União e tendo o firme acompanhamento do Poder Judiciário. 

Conforme as investigações avançam, percebe-se que os possíveis prejuízos aos 

cofres públicos, derivados de diversas ações de corrupção que vem sendo 

descobertas, poderão atingir a cifra de bilhões de reais.  

O alcance das notícias vinculadas às ações de corrupção descobertas no 

Brasil desde o ano de 2014, quando se iniciou as primeiras etapas da operação 

investigativa denominada de “Lava Jato” ocorre não somente em escala nacional. 

Este alcance dá a dimensão exata da importância inerente ao tema e a influência 

que suas consequências podem trazer às organizações, aos governos, à sociedade 

como um todo. 

Enron, World Com, Siemens, Xerox, Arthur Andersen, Hallyburton, Fifa, entre 

outras são exemplos de grandes organizações que nos últimos 15 anos estiveram 

envolvidas em casos de corrupção e fraudes e onde as consequências dos atos 

identificados tiveram grande relevância nos seus ambientes de atuação. Porém, 

infelizmente, muitos mais casos de corrupção ainda poderiam ser citados, o que 

torna fundamental a resposta a uma questão bem simples: como combater a 

corrupção nas organizações? 

Está claro, conforme periódicos e artigos publicados por instituições nacionais 

e internacionais de renome como Organizações das Nações Unidas (ONU), 

Transparência Internacional, Organização para a para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Instituto Ethos, Controladoria Geral da União 

(CGU), Banco Mundial, entre outras, que a corrupção possui abrangência mundial, 

sendo um problema crônico a ser enfrentado de forma integrada por todos.  
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Neste sentido, a CGU (2009) afirma que a corrupção “é um dos grandes 

males que afetam a sociedade. São notórios os custos políticos, sociais e 

econômicos que acarreta. Compromete a legitimidade política, enfraquece as 

instituições democráticas e os valores morais da sociedade, além de gerar um 

ambiente de insegurança no mercado econômico”. 

Já a ONU em 2004, dentro do Pacto Global, definiu o décimo princípio como 

específico para o combate à corrupção. Seu enunciado, embora simples, é um 

grande desafio para que se torne realidade, estando assim definido: “as 

organizações devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 

extorsão e propina”. 

Para a ONU, a publicação e adoção deste princípio traz um forte sinal de que 

o setor privado e demais organizações não governamentais devem dividir 

responsabilidades no combate à corrupção, em conjunto com os governos e a 

sociedade. Conclama ainda seus participantes a se comprometerem não somente 

em evitar fraudes, extorsão entre outras formas de corrupção, mas também a 

desenvolver políticas e programas concretos que efetivamente busquem prevenir a 

sua ocorrência. 

Por outro lado, ressalte-se o maior rigor que a comunidade mundial vem 

adotando para combater a corrupção. Nos últimos anos, diversas leis vêm sendo 

aprovadas com este fim, denotando a importância que este tema vem assumindo 

para a sociedade. Como exemplo deste tipo de legislação pode-se citar o Foreign 

Corrupt Practices Act (FCPA) nos Estados Unidos, o UK Bribery Act no Reino Unido, 

e mais recentemente no Brasil, a aprovação da Lei 12.846/2013, denominada Lei 

Anticorrupção.  

Diante deste quadro, torna-se mandatório que as organizações, incorporem 

práticas éticas e transparentes em sua gestão, baseadas em princípios de 

responsabilidade social, visando a obtenção de ganhos adicionais em relação à 

sustentabilidade do setor empresarial. O desafio, para as organizações será o de 

desenvolver ações de governança que permitam mitigar os riscos vinculados à 

corrupção, minimizando assim sua ocorrência (INSTITUTO ETHOS, 2015). 
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A partir deste cenário, torna-se essencial para as organizações identificar 

quais ações de governança possuem, efetivamente, sucesso no combate à 

corrupção. E é dentro desta perspectiva que se insere este trabalho, ou seja, em 

elaborar uma proposta de avaliação do grau de maturidade de uma organização no 

combate à corrupção, considerando não somente aspectos legais, mas também as 

melhores práticas de governança dentro do tema abordado. 

Considerando a conjuntura exposta até este momento é que se insere a 

realização deste trabalho. Por meio de um estudo de caso, será aplicado um modelo 

de avaliação de maturidade das práticas de governança no combate a corrupção de 

uma organização geradora de energia hidroelétrica, pertencente ao setor elétrico 

brasileiro. 

A escolha de uma organização do setor elétrico justifica-se, entre outros 

motivos, pela sua importância estratégica para economia nacional, seja na geração 

de empregos, no montante de impostos que recolhe, como participante fundamental 

na cadeia produtiva de vários ramos de negócio ou mesmo pelo fato de que estas 

organizações possuem quantidade considerável de contratos com os governos 

federal, estaduais e municipais. 

Os números associados ao setor elétrico são significativos. Por exemplo, em 

relação aos investimentos previstos para os próximos quatro anos, conforme o 

Programa de Investimento em Energia Elétrica (PIEE) divulgado em agosto de 2015 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com auxílio da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), prevê-se a contratação de empreendimentos no valor aproximado 

de 186 bilhões de reais, sendo 116 bilhões em geração de energia e 70 bilhões em 

sua transmissão. 

Destes empreendimentos a contratar, no que concerne à geração de energia, 

a maior parte ainda pertence a fontes hidroelétricas. No caso, dos até 31.500 MW 

previstos, aproximadamente 11.000 pertencem a este modelo de geração de energia. 

Adicionalmente, é importante ressaltar que a geração de energia elétrica ainda é 

majoritariamente oriunda de fontes hidroelétricas. Em julho de 2015, conforme o 

Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico divulgado pelo MME, 
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aproximadamente 65,9% da energia gerada no Brasil foi proveniente de fontes 

hidráulicas. 

Desta forma, considerando a relevância que atualmente o combate à 

corrupção possui para as organizações e a sociedade como um todo, como também 

a importância adquirida pelo setor elétrico na economia brasileira, os resultados 

obtidos nesta pesquisa visam contribuir para o aperfeiçoamento da governança das 

organizações, notadamente as geradoras de energia hidroelétrica, visto que a 

corrupção, em todas as suas formas, é uma ameaça concreta a sua sustentabilidade, 

e, consequentemente, às expectativas dos cidadãos quanto às suas finalidades e 

objetivos empresariais. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Considerando as informações expostas até este instante, onde se constata 

que o combate à corrupção faz parte da agenda não só das organizações, mas de 

toda a sociedade, torna-se necessário compreender como as organizações são 

afetadas pela corrupção e quais as formas utilizadas para combatê-la.  

Sendo assim, para este trabalho, elaborou-se o seguinte problema de 

pesquisa: 

Quais os principais mecanismos de governança são necessários para 
que uma organização geradora de energia hidroelétrica possa combater 
efetivamente à corrupção, visando assim salvaguardar a perenidade de seu 
modelo de negócio?  

No intuito de melhor compreender o problema de pesquisa ora proposto, 
formularam-se as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Quais as principais práticas e controles empregados como ações de 

governança que visem o combate à corrupção nas organizações? 

• Como avaliar o grau de maturidade da organização sob investigação no 

combate a corrupção, comparando as iniciativas existentes no mercado 

com aquelas já praticadas pela organização? 
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• Qual a percepção dos stakeholders internos da organização com relação a 

maturidade da organização no combate à corrupção? 

• Quais ações e procedimentos podem ser sugeridas à organização 

pesquisada que permitam aperfeiçoar sua atuação no combate à 

corrupção, considerando o referencial de mercado, nos casos onde isto for 

possível? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Geral 

Investigar os principais mecanismos de governança necessários para que 

uma organização geradora de energia elétrica possa combater práticas de corrupção, 

e, consequentemente, salvaguardar a perenidade de seu modelo de negócio. 

1.2.2 Objetivos Específicos (OE) 

a) OE 1  Identificar as principais práticas e controles empregados como ações 

de governança que visem o combate à corrupção nas organizações; 

b) OE 2  Desenvolver uma ferramenta que permita avaliar o grau de 

maturidade da organização sob investigação no combate à corrupção, 

comparando as iniciativas existentes no mercado com aquelas já praticadas 

pela organização; 

c) OE 3  Avaliar a percepção dos stakeholders internos da organização com 

relação à maturidade da organização no combate à corrupção; 

d) OE 4  Propor um conjunto de ações e procedimentos de governança que 

permitam aperfeiçoar a atuação da organização pesquisada no combate à 

corrupção. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

São diversos os aspectos que trazem relevância ao tema pesquisado. Com a 

importância cada vez maior que as organizações possuem dentro da sociedade e 

nas relações comerciais com os governos, percebe-se claramente que a corrupção 

pode afetar de maneira relevante estas relações e configurar grandes prejuízos às 

próprias organizações, aos governos e aos cidadãos.  

Ainda, de forma complementar, elenca-se a seguir mais alguns aspectos que 

demonstram a relevância do tema pesquisado: 

a) Risco à imagem das organizações e dos governos, visto que ações de 

corrupção não são toleradas pela sociedade e seus integrantes; 

b) Perda de credibilidade perante o mercado consumidor e à sociedade. 

Neste caso, consumidores e clientes não estão dispostos a adquirir bens e 

serviços de organizações consideradas como corruptas; 

c) Redução dos lucros nas organizações. A corrupção se torna um custo 

adicional para as organizações que, com isto, podem ter reduzidas suas 

margens de lucro 

d) Limitação da capacidade de investimentos, seja pela diminuição dos lucros, 

seja pela diminuição do uso de capital de terceiros, visto que bancos limitam 

acesso ao crédito para organizações que tenham problemas de corrupção; 

e) Ineficiência operacional. A corrupção não privilegia a eficiência nos 

processos organizacionais, visto que suporta ações onde os resultados 

ocorrem derivados dos benefícios dela advindos e obtidos ilicitamente e não 

das atividades desenvolvidas pela organização; 

f) Impacto no clima organizacional. As pessoas ficam desmotivadas e podem 

sofrer emocionalmente ao serem confrontadas com atos de corrupção em sua 

organização, principalmente quando vinculadas a seus líderes; 
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g) Diminuição da transparência nas publicações governamentais e das 
organizações. Como as ações de corrupção ocorrem à margem das 

atividades normais das pessoas e suas organizações, ao se tornarem 

públicas, mostram um cenário mais completo da sua forma de atuação e, com 

isto, fica mais claro o quanto se está atuando sem a devida transparência; 

h) Fraude e inexatidão nas demonstrações financeiras. Os gastos com 

corrupção, por sua natureza, não são contabilizados formalmente, fazendo 

com que as demonstrações financeiras de organizações corruptas estejam 

incorretas, não refletindo sua realidade financeira 

i) Auditorias e fiscalizações governamentais com menor credibilidade. Ao 

tomar conhecimento de atos de corrupção, a sociedade questionará como os 

controles organizacionais falharam, assim como as ações de fiscalização 

efetuadas tanto por instituições governamentais como de auditores externos; 

j) Não atendimento às necessidades e exigência dos stakeholders. Práticas 

anticorrupção são demandadas pelos stakeholders de qualquer organização. 

Ao falharem no combate à corrupção, as organizações não cumprem na 

totalidade suas obrigações com os stakeholders, causando assim, um 

desgaste na sua relação; 

k) Perda de importância de valores como a ética e a moral. O combate à 

corrupção é visto como um valor ético, que privilegia a moral e os bons 

costumes. Ao falhar neste ponto, as organizações passam uma imagem de 

pouco se importar com a ética e de que endossa que os fins justificam os 

meios; 

Desta forma, se depreende que a corrupção é um fator desestabilizante para 

a estratégia de uma organização, pois, ao contaminá-la, acaba também por 

prejudicar sobremaneira seus processos operacionais, suas relações comerciais, 

sua credibilidade perante a sociedade. Assim, sua governança se tornará ineficiente 

e ineficaz o que, consequentemente, inviabilizará a perenidade do negócio no médio 

e longo prazo.  
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1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Este documento está estruturado em cinco capítulos, um Apêndice e um 

Anexo. No capítulo 1, foram apresentados a introdução ao tema pesquisado, são 

definidos o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos da pesquisa em 

andamento, bem como as justificativas e a relevância do tema em questão. 

A seguir, no capítulo 2, é apresentado o quadro evolutivo de maturidade, onde 

são revisados os conceitos teóricos associados às unidades de pesquisa e 

categorias definidas para esta pesquisa, tendo como foco a governança corporativa, 

a sustentabilidade empresarial e o combate à corrupção nas organizações. 

Posteriormente, no capítulo 3, é apresentada a metodologia a ser empregada 

neste trabalho, sendo descritos as variáveis que foram pesquisadas, o delineamento 

que foi elaborado, os procedimentos de coleta e tratamento de dados que foram 

empregados e algumas limitações identificadas para esta pesquisa. 

Depois, no capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos por esta 

pesquisa. Por último, no Capítulo 5, apresentam-se as conclusões e  

recomendações para trabalhos posteriores. As referências bibliográficas e os 

Apêndices estão inseridos no final deste documento, após o Capítulo 5. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentadas as referências bibliográficas que embasam a 

metodologia teórica deste trabalho. 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Sendo um fato a dificuldade de se estabelecer claramente as 

responsabilidades das organizações nas suas relações com seu ambiente de 

negócios, ainda assim é possível identificar que seu foco primordial tem sido a 

definição dos seus objetivos estratégicos, tendo em vista sua finalidade empresarial 

e suas interfaces com as demandas e os direitos de entidades que genericamente 

são definidas como stakeholders ou públicos interessados, sejam internos ou 

externos. 

Porém, este é um desafio que passa pela necessidade de que cada 

organização defina a forma que estas relações serão desenvolvidas e concretizadas, 

sem que sejam desvirtuados os já mencionados objetivos, muito menos sua 

finalidade empresarial. Neste sentido, é fundamental que a organização conheça 

claramente seu ambiente de negócio, seus participantes e respectivos objetivos e 

necessidades, a fim de buscar um alinhamento consensual dos interesses de todos. 

Em resumo, dois objetivos fundamentais se destacam para as organizações 

visando responder a estas questões: a teoria da maximização da riqueza dos 

proprietários da empresa, que defende que as decisões corporativas sejam tomadas 

visando sempre maximizar o seu valor, e a teoria de equilíbrio dos interesses dos 

stakeholders, que defende que as decisões sejam tomadas para equilibrar e 

satisfazer os interesses de todos os públicos envolvidos com a corporação, além de 

seus proprietários (SILVEIRA, YOSHINAGA e BORBA, 2015). 

No cerne desta discussão, que envolvem os dois objetivos mencionados 

anteriormente, tem-se avançado nos últimos anos sobre a melhor forma de as 

organizações gerirem suas atividades de forma a alinhar os interesses vislumbrados 

por estes objetivos. Ou seja, o desafio ora imposto passa por estabelecer uma 
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governança que, simultaneamente, inclua ambos os objetivos em sua estratégia de 

atuação, sem que isto prejudique sua sustentabilidade no longo prazo. 

Sendo assim, o modelo de governança corporativa a ser adotado por uma 

organização é de fundamental importância para o sucesso de suas atividades 

empresariais ao longo do tempo. Ou seja, “em princípio, pode-se afirmar que a 

adoção das melhores práticas de governança corporativa a assegura a boa gestão e, 

em consequência, a longevidade e a sustentabilidade da empresa” (PRADO e 

VILELA, 2013). 

Porém, resta definir qual o nível de abrangência ideal para um modelo de 

governança corporativa de sucesso. Esta é uma tarefa complexa, dada a grande 

quantidade de organizações e stakeholders existentes e à disposição da sociedade. 

E, por isto, diversos são os conceitos que norteiam os modelos de governança 

existentes.  

Como exemplo desta complexidade, pode-se mencionar Andrade e Rossetti 

(2012), que afirmam que os sistemas de governança observados nas organizações 

podem ser reunidos em quatro grupos: 

a) Como guardiã de direitos das partes com interesses em jogo nas 

organizações; 

b) Como um sistema de relações pelo qual as sociedades são dirigidas e 

monitoradas; 

c) Como uma estrutura de poder existente no interior das organizações, e; 

d) Como um sistema normativo que rege e disciplina as relações internas e 

externas das organizações. 

Nesse sentido, independente do foco escolhido pela organização na definição 

de seu modelo de governança, o que deve ser observado é que a organização 

defina claramente os princípios pertencentes ao seu modelo e os execute 

adequadamente. Mais ainda, este modelo não pode estar centrado somente nos 
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objetivos de seus proprietários, mas também nas necessidades de seus públicos 

interessados.  

Desta forma, ao definir seu modelo de governança e os princípios e valores 

que o norteiam, a organização estará capacitada a identificar as ações e práticas 

mais adequadas visando um combate efetivo à corrupção, conforme seu modelo de 

negócio. Isto porque, será a partir deste modelo de governança que a organização 

poderá atuar na identificação e mensuração dos possíveis riscos vinculados à 

ocorrência de atos de corrupção no desenvolvimento de suas atividades 

operacionais e assim, desenvolver os controles internos necessários destinados a 

mitigar estes riscos. 

2.1.1 As Organizações e seus Públicos Interessados (Stakeholders) 

Ao longo dos últimos anos, notadamente a partir do início dos anos 2000, 

quando se tem uma evolução significativa do conceito de governança corporativa, as 

organizações passaram a dar maior importância às necessidades e desejos das 

partes interessadas que compõem seu ambiente de atuação, mesmo que muitas 

destas necessidades não estejam diretamente vinculadas às suas atividades fins. 

Para Dias e Rodrigues (2002), as empresas devem buscar construir 

relacionamentos duradouros com os atores (stakeholders) a sua volta, como por 

exemplo, clientes, fornecedores, empregados e a comunidade em geral. Mesmo que 

não se possa dar o mesmo nível de atenção a todos os públicos interessados, ainda 

assim, devem as organizações buscar agradar ao maior número possível destes 

públicos. 

Sendo assim, para uma gestão adequada de suas partes interessadas, deve 

a as organizações construir um sistema que lhe permita fornecer aos seus gestores 

meios e respostas apropriadas para os desafios decorrentes das turbulências e 

instabilidades cada vez mais frequentes no seu ambiente de atuação (FREEMAN; 

VEA, 2001). 

Para esses autores, stakeholders seriam “qualquer grupo ou indivíduo que é 

afetado ou pode afetar o atingimento dos objetivos de uma organização”. Sendo 
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assim, as organizações necessitam estabelecer relações com suas partes 

interessadas a partir do nível estratégico, aproximando seus objetivos das 

expectativas dos stakeholders.   

Porém, conforme afirmam Donaldson e Freeman, 1995, esta gestão 

simultânea de multi-stakeholders exige que a organização desenvolva muitos 

objetivos visando atendê-los nas suas expectativas, criando assim, dificuldades na 

definição de critérios que possibilite definir e priorizar as partes interessadas mais 

importantes, visto que, na prática, é quase impossível atender a todos ao mesmo 

tempo. 

Jensen (2001) alerta ainda que a teoria dos stakeholders possui dificuldade 

de implementação pelo fato de não estabelecer critérios claros e específicos para a 

tomada de decisão empresarial e assim estabelecer os tradeoffs entre a organização 

e os interesses das partes interessadas. 

Contudo, para este autor, ainda assim é necessário que a organização 

estabeleça parâmetros para buscar atender as exigências dos stakeholders e, assim, 

propõe como critério de tomada de decisão aspectos baseados na teoria de 

maximização de valor de longo prazo, de forma que organização consiga atrair o 

apoio da parte interessada aos seus objetivos. 

De toda forma, ao se analisar as afirmações anteriores, cabe ressaltar que as 

ações de governança de qualquer organização são lastreadas nos seus objetivos 

estratégicos, os quais são direcionados, de certa forma, pelas necessidades de suas 

partes interessadas. Está claro que o principal desafio reside no alinhamento dos 

objetivos empresariais com os desejos dos stakeholders, somado à complexidade de 

definição de quais stakeholders são prioritários, visto que é quase impossível de se 

atender a todos ao mesmo tempo. 

2.1.2 Princípios Básicos da Governança Corporativa 

Vários podem ser os princípios básicos que regem um sistema de governança 

corporativa. Estes princípios estão claramente associados ao conceito de 

governança que venha a ser adotado por cada organização. De início, tendo como 
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base o conceito estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), tem-se que: 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos 

entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. 

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 

e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e 

contribuindo para a sua longevidade. 

Para o IBGC, considerando-se o sistema de governança anteriormente 

mencionado, seus princípios norteadores são os seguintes: 

a) Transparência - informar e disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas 

por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência 

resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações 

da empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho 

econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 

intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de 

valor. 

b) Equidade - tratamento justo de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob 

qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. 

c) Prestação de Contas (accountability) - Os agentes de Governança devem 

prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as 

consequências de seus atos e omissões.   

d) Responsabilidade Corporativa - Os agentes de Governança devem zelar 

pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, 

incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações. 
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Já Andrade e Rossetti (2012) buscam sintetizar a boa governança como um 

conjunto de “princípios, propósitos, processos e práticas que regem o sistema de 

poder e os mecanismos de gestão das empresas, abrangendo” 

a) Propósitos dos proprietários; 

b) Sistemas de relação proprietários-conselho-direção; 

c) Maximização do retorno total dos proprietários, minimizando 

oportunismos conflitantes com este fim; 

d) Sistema de fiscalização e controle das ações dos gestores; 

e) Sistema de informações relevantes e de prestação de contas às partes 

interessadas nos resultados corporativos; 

f) Sistema guardião dos ativos tangíveis e intangíveis das companhias. 

Ainda, considerando a operação e a construção de sistemas de governança, 

os princípios anteriormente expostos pelos autores estariam distribuídos em oito 

dimensões: 

a) Propriedade  Estrutura de propriedade das companhias e seu 

regime legal de constituição; 

b) Princípios  a base ética da sua governança; 

c) Propósitos  são seus objetivos, que devem estar focados na 

contribuição para o máximo retorno total de longo prazo dos 

shareholders, o qual deve ser harmonizável com os objetivos dos 

stakeholders; 

d) Papéis  quais os papéis dos atores de governança, independente de 

sua constituição legal, dos graus de concentração e da tipologia de 

propriedade; 

e) Poder  são as formas que se articulam as negociações e se 

estabelecem as relações entre os órgãos de governança; 
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f) Práticas  como são as bases práticas da Governança Corporativa, 

as relações de suas estruturas, seus sistemas de controle conforme 

seus riscos internos e externos; 

g) Perenidade  como se manter sustentável e sobreviver ao longo do 

tempo; 

h) Pessoas  as pessoas que cada organização possui são 

fundamentais para seu sistema de governança, sendo seu elemento-

chave; 

Dado o contexto exposto até o momento em relação à governança corporativa, 

deve-se ter em mente que este é apenas parte de um contexto econômico maior, 

onde as organizações atuam. O modelo de governança a ser utilizado irá depender 

de diversos fatores, como por exemplo legais, regulatórios e institucionais. Além 

disto, as organizações também devem avaliar aspectos da ética nos negócios, da 

sua atuação em relação ao meio ambiente e dos interesses sociais das 

comunidades onde atua. Considerando, adicionalmente, possíveis impactos em sua 

reputação e na sua sustentabilidade no longo prazo (OCDE, 2004).  

Em resumo, a organização deve tomar suas decisões e definir seu modelo de 

governança considerando diversos critérios. Porém, todos estes critérios devem ser 

incluídos dentro do contexto de sua Sustentabilidade Organizacional, para assim 

garantir sua perenidade no longo prazo. 

2.1.3 A Sustentabilidade Organizacional 

A década de 70 trouxe marcos históricos importantes que questionaram o 

modelo de desenvolvimento que vigorava no pós-guerra.  Publicação do casal 

Meadows (1972), do Massachussetts Institute of Technology – MIT, encomendada 

pelo Clube de Roma, já associava à época o esgotamento dos recursos naturais e a 

poluição ao modelo de crescimento econômico vigente, que deveria cessar antes 

que a qualidade de vida despencasse. 
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Foi neste momento também que aparece o termo eco desenvolvimento, o 

qual passa a ser utilizado como uma proposta conciliadora entre as alternativas de 

se desenvolver a qualquer custo e a de cessar o crescimento econômico que 

ultrapassava os limites ambientais. Esta visão foi pauta importante na primeira 

grande conferência internacional para tratar das necessidades globais de 

desenvolvimento e de meio ambiente, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972. 

Em 1983, foi criada pela Assembleia Geral da ONU e chefiada pela primeira 

ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). No caso, esta comissão tornou-se um 

fórum onde personalidades políticas influentes, pesquisadores, cientistas, 

empresários e representantes de organizações não governamentais podiam debater 

livremente sobre os mais diversos temas relacionados a sustentabilidade e 

desenvolvimento. 

Já em abril de 1987, foi publicado um relatório conhecido como Relatório 

Brundtland e que consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo 

“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. As 

recomendações deste documento tornaram conhecidos os três pilares do 

desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, equidade social e 

proteção ambiental, além de ser relevante na realização de outro marco histórico, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, 

no Rio de Janeiro, também conhecida como Rio-92. 

A Rio-92 aprovou importantes tratados e compromissos vinculados à 

sustentabilidade, sob o aval da ONU, os quais foram tema permanente nos vintes 

anos seguintes em negociações entre os países para estabelecer metas e construir 

um novo arcabouço político que privilegiasse aspectos relacionados ao 

Desenvolvimento Sustentável. As Convenções sobre Mudança do Clima, 

Diversidade Biológica e Combate à Desertificação obtiveram destaque, bem como a 

Agenda 21 e as Declarações sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e Princípios 

sobre Florestas. 
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As discussões sobre desenvolvimento sustentável despertaram a atenção 

também das organizações, seja pelo senso de oportunidade ou de consciência para 

uma nova realidade. A definição de empresa sustentável de Savitz e Weber (2006) 

como “a que cria lucro para os seus acionistas enquanto protege o meio ambiente e 

melhora a vida das pessoas com quem interage” mostra claramente a necessidade 

de se manter a preocupação com aspectos financeiros ao mesmo tempo que inclui 

temas socioambientais em seus objetivos. 

Cabe ressaltar que a adoção dos conceitos de desenvolvimento sustentável 

pelas corporações contribuiu para a constituição de diversas entidades que se 

tornaram referências no assunto. Pode-se mencionar, por exemplo, em termos 

globais, a fundação do Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento 

Sustentável (WBCSD, sigla em inglês para World Business Council for Sustainable 

Development) em 1992. Já no Brasil foram destaques a criação, em 1997, do 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS e, no 

ano de 1998, do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. 

Nesse contexto, percebe-se o aumento do esforço nas organizações de se 

aplicar o conceito de desenvolvimento sustentável no âmbito das suas atividades, 

buscando estabelecer objetivos estratégicos que combinem os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais, sem a necessidade de alcançar apenas um em detrimento dos 

outros.  

No caso, se verifica que as organizações que atentaram para este tema 

passaram a empregar conceitos como aqueles definidos por Elkington (2000, p. 21), 

que apresentou o modelo de gestão do triple bottom line, que define sustentabilidade 

como “o princípio que assegura que as ações de hoje não irão limitar a gama de 

opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para a futura geração”.  

Porém, não basta apenas incluir a sustentabilidade no seu dia a dia. As 

organizações necessitam também verificar como este novo cenário de negócios 

afeta seus resultados. Assim, conforme afirmam Richards e Galdwin (1999), a 

inclusão da sustentabilidade na estratégia das empresas obriga a uma reformulação 
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dos sistemas de avaliação de desempenho visando adaptar estes sistemas à nova 

realidade. 

Além disto, o processo de análise e formulação da estratégia, segundo 

Epstein e Buhovac (2010), deve passar também a envolver as principais partes 

interessadas (Stakeholders). Richards e Galdwin (1999) complementam que os 

objetivos estratégicos e ações alinhadas às expectativas dos stakeholders devem 

também considerar as três dimensões da sustentabilidade, econômica, social e 

ambiental. 

Para Farrel (2004 apud Almeida, 2007), diversos instrumentos foram criados 

para responder à demanda por uma conduta corporativa responsável, que ficou mais 

intensa quando escândalos de injustiça, corrupção e malfeitorias empresariais foram 

amplamente divulgados, como por exemplo GRI, ISE, DJSI, IHA, ETHOS, Pacto 

Global, entre outros. É comum que alguns destes mecanismos sejam iniciados a 

partir de adesão voluntária, mas tendendo a se tornar normas e alterar o contexto 

empresarial cada vez que as adesões aumentam. 

Este posicionamento atual das corporações que busca um equilíbrio entre 

questões econômicas, sociais e ambientais pode ser entendido como uma evolução 

na gestão empresarial, capaz de conceber um modelo que integra o conceito do 

resultado triplo (econômico, ambiental e social) aos instrumentos e processos 

existentes nas empresas, e, desta forma, auxiliar o planejamento estratégico e a 

processo de tomada de decisão.  

Cabe ainda ressaltar que a adoção de um modelo de gestão mais sustentável 

permite que as relações das empresas com os governos, instituições sociais e 

outros públicos interessados ocorram de maneira mais transparente e participativa, 

fazendo com que os objetivos, desafios e benefícios sejam percebidos por todos os 

atores envolvidos no seu ambiente de negócios, tornando-se, assim, parte integrante 

em seu processo de medição da sustentabilidade empresarial e no 

acompanhamento da evolução do seu desempenho estratégico. 
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2.1.4 O Sistema Elétrico no Brasil 

A organização sob investigação neste trabalho atua dentro do sistema elétrico, 

como geradora de energia hidroelétrica. Sendo assim, é importante descrever como 

se dá a governança deste modelo de negócio no Brasil visando melhor 

compreensão da sua forma de atuação. 

O modelo de negócio do setor de energia elétrica brasileiro passou por duas 

mudanças relevantes desde a década de 90. A primeira teve como foco o processo 

de privatização das companhias operadoras, baseada na Lei nº 9.427, de dezembro 

de 1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e determinou 

que a exploração dos potenciais hidráulicos fosse concedida por meio concorrência 

ou leilão (ANEEL, 2011). Para a ANEEL, 2011, a segunda grande mudança ocorreu 

em 2004, com a introdução do novo modelo do setor elétrico, que teve como 

objetivos principais: garantir a segurança no suprimento; promover a modicidade 

tarifária e promover a inserção social, em particular pelos programas de 

universalização. 

Outro marco relevante para o setor, conforme afirma o TCU, em seu Relatório 

de Acompanhamento do setor Elétrico de 2014, é a publicação do Decreto 

7.798/2012 da Presidência da República, onde se define que cabe ao Ministério de 

Minas e Energia (MME) “formular as políticas públicas do setor, induzi-las e 

supervisioná-las, bem como zelar pelo equilíbrio conjuntural e estrutural entre a 

oferta e a demanda de recursos energéticos no País”. 

A Figura 1 apresenta, de forma sucinta, a estrutura institucional ora existente 

do sistema elétrico brasileiro, sendo as entidades nela descritas seus principais 

componentes, cujas principais funções são: 

a) Ministério de Minas e Energia (MME)  Principal formulador das políticas 

federais para o sistema de energia elétrica, com assessoramento direto do 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e contando ainda com as 

atividades do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que tem a 

responsabilidade de acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade 

e a segurança do suprimento eletro energético em todo o território nacional. 
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b) Empresa de Pesquisa Energética (EPE)  conforme as políticas públicas 

vigentes, o EPE realiza as ações de planejamento do setor, fornece subsídios 

e apoio técnico ao MME, por meio da elaboração de estudos e pesquisas, tais 

como o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e o Plano Nacional de 

Energia (PNE) 

c) Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)  Atua como autarquia sob 

regime especial vinculada ao MME. Tem por finalidade regular e fiscalizar o 

setor, zelando pela adequação dos serviços públicos de energia elétrica 

prestados pelos agentes privados, ou seja, é a entidade que faz a interface 

com os atores responsáveis pela geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, e operação do sistema (TCU, 2014); 

d) Operador Nacional do sistema (ONS)  Criado pela Lei 9.648/1998, na 

forma de uma associação civil sem fins lucrativos, e é o agente responsável 

pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e de 

transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob a 

fiscalização e a regulação da ANEEL (TCU, 2014). 

e) Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)  Instituída  por 

meio da Resolução Normativa - Aneel 109/2004, em atendimento ao art. 4º da 

Lei 10.848/2004 e ao art. 1º do Decreto 5.177/2004, com o objetivo de 

viabilizar a comercialização de energia elétrica no País. A comercialização 

pode se dar entre os concessionários, os permissionários e os autorizados de 

serviços e de instalações de energia elétrica, bem como destes com seus 

consumidores, tanto no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) quanto no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) (TCU, 2014). 

f) G, T, D e C  São as concessionárias dos serviços de Geração, de 

Transmissão e de Distribuição de Energia espalhados pelo país. Além disto, 

também existem as instituições Comercializadoras de energia, as quais fazem 

a intermediação das transações de compra e venda de energia elétrica, 

dentro do mercado livre (ACL); 
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g) Mercado Livre (ACL)  Ambiente comercial onde vendedores e 

compradores de energia elétrica negociam livremente entre si as cláusulas 

dos contratos, como preço, prazo e condições de entrega (ANEEL, 2011). 

Neste caso, a comercialização de energia destina-se para os consumidores 

livres e os contratos bilaterais são livremente negociados, isto é, sem a 

intervenção direta do governo (TCU, 2014). 

h) Ambiente de Contratação Regulada (ACR)  Neste ambiente é 

comercializada a energia pelas Distribuidoras para o atendimento da 

demanda dos consumidores com tarifas reguladas. A contratação se dá 

normalmente por meio de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica 

no Ambiente Regulado (CCEARs), após a realização dos leilões de energia 

existente, visando a renovação dos contratos, ou de energia nova, para novas 

usinas (TCU, 2014).  

i) Empresas do Grupo Eletrobras  A Centrais Elétricas Brasileiras S.A., 

(Eletrobras) é uma empresa de economia mista e capital aberto que atua nos 

segmentos de geração, distribuição, transmissão e comercialização de 

energia, sendo seu maior acionista o Governo Federal.  Ainda, para o TCU 

(2014), representa o agente operacional do governo federal no sistema 

elétrico, com a responsabilidade de realizar os investimentos necessários 

para a implementação das políticas para o setor.  
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FIGURA 1 – Estrutura Institucional do Sistema Elétrico. 

 

Fonte: Atlas de energia elétrica do Brasil. Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica, 

2011. 

A organização geradora de energia hidroelétrica pesquisada atua no contexto 

acima reportado. No caso, sua energia gerada faz parte do Sistema Interligado 

Brasileiro (SIN), sendo entregue, na sua maior parte, às distribuidoras do sistema 

Eletrobrás. 

2.2 O “FENÔMENO” DA CORRUPÇÃO 

O “fenômeno” da corrupção não deve ser visto como um interesse periférico 

os quais as organizações podem ignorar ou atuar de forma passiva no seu 

enfrentamento (HILL et al., 2012). A corrupção nas organizações é sistêmica, de 

tratamento complexo e de difícil desarticulação (SANTOS et al., 2012), sendo 

considerado um problema histórico e foco de diversas legislações pelo mundo 

(KEITH e CAMPBELL, 2012). 
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A prevenção contra a corrupção e fraude é um dos maiores desafios 

enfrentados pelas organizações e órgãos reguladores. Organizações que 

necessitam atuar em ambientes com alto índice de corrupção são obrigadas a 

enfrentar dificuldades imprevisíveis e frustrantes, as quais são responsáveis pelo 

surgimento de diversos custos diretos e indiretos (HESS, 2012). 

Para Hess (2012), apesar dos claros benefícios a longo prazo para as 

organizações decorrentes de atuarem em um ambiente livre de corrupção, ainda sim, 

devido a pressões de curto prazo que são obrigadas a enfrentar no seu dia a dia, as 

empresas acabam por empregar diversas ações que acabam por perpetuar a 

corrupção em seu ambiente de negócio. 

Não há um consenso claro e exato de como definir corrupção (CASTELO 

BRANCO e DELGADO, 2012). Seu conceito pode ser explicitado como um abuso do 

poder confiado a alguém visando um ganho pessoal (TRANSPARÊNCIA 

INTERNACIONAL, 2009). Ou ainda, como o abuso do poder público na busca de 

benefícios particulares (BANCO MUNDIAL, 1997). Mais ainda, conforme o Diretor 

MG, seria o uso da influência de alguém para se beneficiar pessoalmente ou obter 

algo que não faça parte de suas atribuições normais, seja um cargo, um recurso 

qualquer ou mesmo ganho financeiro. 

Na opinião do Diretor Z, a corrupção é um conluio com a participação de 

diversas pessoas, com o objetivo de ocasionar ruptura de um princípio qualquer. 

Ainda, pode ser visto como um desvio de conduta, onde alguém age de maneira 

abusiva, exigindo ou oferecendo uma vantagem a outro, desvirtuando um 

determinado procedimento, que, por isto, se torna viciado, causando prejuízo à 

organização ou à coletividade. 

O fenômeno da corrupção se manifesta por meio de falsos reportes ou 

relatórios que ocorram no ambiente de trabalho, de propinas pagas àqueles 

responsáveis pela função de Compliance e/ou fiscalização na organização, ou por 

ações visando dissuadir agentes públicos de fiscalizar ou mesmo punir a 

organização por atos lesivos à legislação vigente (KEITH e CAMPBELL, 2012). 
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Ainda, a corrupção pode ser definida como a busca de interesses individuais 

por um ou vários atores por meio de atos lesivos intencionais contra os recursos ou 

processos organizacionais (LANGE, 2008). São práticas planejadas previamente e 

realizadas por diversas partes que possuem um relacionamento de longo prazo 

(FROST e TISCHER, 2014).  

A corrupção não afeta somente governos, mas também, indistintamente, 

cidadãos, entidades públicas e privadas, provocando a concorrência desleal, 

comprometendo o crescimento econômico dos países e a sustentabilidade das 

organizações e da sociedade como um todo. Na prática, todo o país é prejudicado.  

Os muitos casos de corrupção revelados no início dos anos 2000, que 

trouxeram à tona o tema com mais intensidade, ocorridos em organizações como 

Enron, WorldCom, Parmalat, Tyco, HealthSouth, mostraram um fato perturbador. 

Estes eventos de fraude e corrupção resultaram não das ações isoladas de 

indivíduos, mas sim da cooperação intencional de um grande número de 

empregados (ANAND, ASHFORTH e JOSHI, 2005). 

O que ainda é mais intrigante, de acordo com Anand, Ashforth e Joshi (2005), 

é que as pessoas que cometem atos de corrupção não se enxergam como corruptos. 

Muito embora possam ter a consciência de estarem cometendo algo ilícito, ainda 

assim acabam por negar qualquer intenção criminal em suas ações, com a 

justificativa de que tais atos poderiam ser vistos como normais e aceitáveis no 

contexto das atividades de negócio de sua empresa. 

Para Chakraborty (2015), os atos de suborno e corrupção podem levar os 

proprietários ou acionistas de uma empresa a terem de arcar com alguns custos 

relevantes não esperados. Isto porque a reputação de uma empresa seria um 

componente significativo do seu de valor de mercado e as práticas de suborno 

elevariam o risco de perda deste valor. 

A mesma visão é corroborada por dos Santos et al. (2012), quando afirmam 

que as várias formas de corrupção causam prejuízos financeiros diversos, corroem a 

imagem e a reputação das organizações, deterioram o ambiente de trabalho, 
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elevando assim os custos de investimento, alimentando condutas nocivas na 

sociedade como um todo, prejudicando seu desenvolvimento econômico e social. 

Para Johnstone, Li e Rupley, (2011), quando uma organização sofre um ato 

lesivo relevante qualquer, seja de corrupção ou fraude, tal situação provoca uma 

sucessão de eventos negativos que podem provocar o desequilíbrio da sua 

governança corporativa, levando a organização, dependendo do caso, a alterar seus 

mecanismos de governança ou até mesmo sua estrutura de poder. 

Adicionalmente, Hill et al, (2012), afirmam que as organizações cada vez mais 

devem se atentar para mitigar possíveis eventos de corrupção, visto que elevam 

seus custos operacionais, ao acrescentar despesas significativas em toda a cadeia 

de valor das empresas.  

Além disto, para esses autores, as organizações têm de lidar com fatores que 

envolvem aspectos legais. Neste sentido, podem ser obrigadas a lidar com pesadas 

multas e a desqualificação da participação em compras governamentais por se 

envolver em negócios corruptos.  

Ainda mais preocupante, conforme Ashforth e Anand (2003), ao não combater 

a corrupção, as organizações correm o risco de que este fenômeno se torne algo 

corriqueiro dentro dela. Para estes autores, existem três pilares que contribuem para 

que a corrupção se torne algo normal dentro de uma organização: 

i) Institucionalização  o processo pelo qual as práticas corruptas são 

vistas como uma questão de rotina, muitas vezes sem consciência a 

respeito de suas motivações;  

ii) Racionalização  o processo pelo qual os indivíduos que se envolvem 

em atos de corrupção constroem justificativas sociais para legitimar os 

atos corruptos perante seus próprios olhos. E; 

iii) Socialização o processo pelo qual os empregados recém-chegados 

são ensinados a executar e aceitar as práticas de corrupção. 
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Os autores ainda ressaltam que estes três pilares se reforçam mutuamente e 

são reciprocamente interdependentes. Uma vez estabelecidos em uma organização, 

o ambiente proporcionado pela influência destes pilares cria uma situação em que a 

corrupção é praticada coletivamente pelos empregados, podendo durar 

indefinidamente. 

A corrupção, portanto, é altamente indesejável por quaisquer partes que 

detêm uma participação no desempenho da organização. Mesmo que estes atores 

busquem direcionar o comportamento corrupto em benefício da organização. Ainda 

assim, esta atitude corrupta pode vir a dificultar a capacidade da organização para 

realizar o seu fim comercial, podendo assim ameaçar sua própria sobrevivência 

(LANGE, 2008). 

Ainda, neste mesmo contexto, verifica-se que a corrupção deve ser 

considerada como incompatível para com o desenvolvimento sustentável, tendo em 

conta os prejuízos sociais, econômicos e ambientais por ela causados. Os 

resultados de seus atos lesivos podem ter efeitos devastadores sobre a concorrência 

e o desenvolvimento humano, no que tange os aspectos social, político e econômico 

(CASTELO BRANCO e DELGADO, 2012). 

Ressalta-se ainda a opinião do Diretor MG a respeito da corrupção. Para este 

diretor, infelizmente sua abrangência é enorme, podendo ocorrer até mesmo em um 

contexto familiar. As pessoas, sejam dentro de casa, nas organizações, no governo 

ou em qualquer instância que compõem a sociedade estão suscetíveis à corrupção, 

o que só aumenta o desafio para o seu combate efetivo. 

Desta forma, torna-se uma necessidade o combate da corrupção, por meio de 

esforços conjuntos de cidadãos, empresas e governo para um mesmo propósito, 

qual seria, a promoção de um ambiente de integridade tanto na esfera pública como 

na esfera privada e nas suas relações com a sociedade (OCDE, 2013). 

Portanto, em um ambiente onde a corrupção possui força, tem-se 

comprometida a legitimidade política, enfraquecendo, assim, as instituições 

democráticas e os valores morais da sociedade, além de gerar um ambiente de 

insegurança no ambiente de negócios das organizações. E estes atos de corrupção 
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devem ser todos combatidos, desde a oferta de pequenas quantias para acelerar a 

concessão de uma licença ou mesmo um pequeno favor que burle alguma regra ou 

norma até grandes fraudes em procedimentos licitatórios. 

Conforme afirma a Controladoria Geral da União (CGU, 2009), a corrupção 

distorce a competitividade, estabelecendo formas de concorrência desleal, e 

deteriora os mecanismos de livre mercado, o que gera insegurança no meio 

empresarial, afugenta novos investimentos, encarece produtos e serviços e destrói a 

ética nos negócios. Assim sendo, a corrupção, acaba por comprometer o 

desenvolvimento sustentável do mercado e afasta qualquer possibilidade de 

lucratividade consistente no longo prazo. 

Assim sendo, ao se analisar as afirmações anteriores, percebe-se claramente 

que a corrupção é uma das maiores ameaças à boa governança e ao 

desenvolvimento político e econômico dos Estados e de seus cidadãos. Isto porque, 

além de afetar o desenvolvimento econômico, a corrupção também acarreta danos 

econômicos, financeiros e de imagem às organizações que valorizam práticas justas 

em suas transações comerciais 

Desta forma, a participação do setor privado e das entidades públicas no 

enfrentamento do problema assume especial importância. Isto porque, as práticas de 

corrupção, ao criarem, em curto prazo, aparentes vantagens às empresas, levam à 

falsa percepção de que a corrupção pode ser vantajosa (CGU, 2009). 

Dentro deste contexto, afirmam as Organizações das Nações Unidas (ONU, 

2014), que a corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um 

fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias. Desta forma, 

para a ONU, faz-se necessária a cooperação internacional para, a partir de um 

enfoque amplo e multidisciplinar, poder prevenir e combater eficazmente a corrupção. 

Nesse sentido, diversas ações de caráter global vêm sendo realizadas 

visando o combate à corrupção. Dentre elas, com grande relevância, pode ser 

mencionado o Pacto Global da ONU e seus dez Princípios. 
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O Pacto Global da ONU, conforme descrito em seu Guia publicado em 2014, 

é uma iniciativa planejada para empresas comprometidas em alinhar suas 

operações e estratégias com os dez princípios universalmente aceitos nas áreas de 

direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Desta forma, as 

organizações, dentro de um ambiente globalizado de negócios, podem ajudar a 

garantir que as ações empresariais de mercado, comércio, tecnologia e finanças 

progridam de maneira a beneficiar as economias e sociedades como um todo.   

Ainda conforme o Guia da ONU (2014), seu foco de atuação está em 

mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas 

de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de 

direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção 

refletidos em seus 10 princípios. 

  Esta percepção a respeito da sustentabilidade empresarial e das sociedades 

onde atuam cada vez mais se reflete no crescimento rápido do Pacto Global. De 

acordo com a ONU, mais de 12.000 empresas participantes e partes interessadas 

(stakeholders) em mais de 145 países, participam do Pacto Global, tornando-se, 

assim, a maior iniciativa de responsabilidade corporativa voluntária do mundo. 

As empresas participantes do Pacto Global são diversificadas e representam 

diferentes setores da economia, regiões geográficas e buscam gerenciar seu 

crescimento de uma maneira responsável, que contemple os interesses e 

preocupações de suas partes interessadas - incluindo empregados, investidores, 

consumidores, organizações militantes, associações empresariais e comunidade. 

Ainda, de acordo com a ONU, o Pacto Global possui dois objetivos 

complementares: 

a) Integrar os dez princípios nas atividades empresariais ao redor do mundo; 

b) Catalisar ações em apoio aos mais amplos objetivos de desenvolvimento 

da ONU, incluindo, por exemplo, as Metas de Desenvolvimento do Milênio 

(MDMs). 
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É importante ressaltar, conforme esclarece a ONU, que o Pacto Global não é 

um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório ou um fórum para 

policiar as políticas e práticas gerenciais. Mas sim uma iniciativa voluntária que 

procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da 

cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. 

2.2.1 O Compromisso Empresarial no Combate à Corrupção 

Para a ONU, participar do Pacto Global é assumir um compromisso 

amplamente visível de implementação, divulgação e promoção dos Dez Princípios 

universais. A expectativa é que cada empresa afiliada faça do Pacto Global e de 

seus princípios parte integrante da sua estratégia empresarial, operações do dia-a-

dia e sua cultura organizacional, incluindo e incorporando os seus princípios nos 

processos de decisão do corpo diretivo da empresa, o que inclui, notadamente, o 

combate à corrupção, que no seu décimo Princípio, afirma que “As empresas devem 

combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina”. 

Sendo assim, ao se verificar todo o contexto até aqui exposto, fica claro que, 

além de contribuir para a sustentabilidade e a governança do país, as organizações 

que adotam medidas de promoção da integridade e da ética se tornam menos 

expostas à ocorrência de atos de corrupção (CGU, 2009).  

Desta forma, implementar mecanismos anticorrupção, por mais simples que 

seja, torna-se um grande avanço. Conforme afirma a CGU (2009, p.8), “entre a 

adoção de tais mecanismos e sua inexistência, a primeira atitude vem se mostrando 

muito mais valiosa, tanto para as empresas quanto para toda a sociedade, nacional 

e internacionalmente”. 

2.2.2 Principais Normativos Legais 

O combate à corrupção de parte das organizações se dá pelos mais variados 

motivos. Dentre estes, certamente, está a necessidade de cumprimento de 

legislações nacionais e internacionais (Compliance). O atendimento a este 

arcabouço legal influencia sobremaneira os procedimentos de integridade a serem 
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construídos e, desta forma, nos controles empregados para mitigar os riscos de 

corrupção. 

Portanto, conhecer e entender as exigências desta legislação é fundamental 

para o sucesso das organizações nesta empreitada. Assim sendo, são descritos a 

seguir as principais normas legais mundiais e nacionais que versam sobre o 

combate à corrupção por parte de organizações e seu relacionamento com os 

agentes de governo. 

i) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): 

Promulgada pelo governo dos Estados Unidos da América em 1977, o FCPA 

tem a finalidade de combater ações de pessoas e organizações contra agentes de 

governo internacionais, visando a obtenção de benefícios pessoais ou do seu 

negócio. 

Originalmente, o FCPA era aplicado apenas às entidades que tivessem títulos 

emitidos e registrado nos EUA, ou que foram obrigados a apresentar relatórios 

periódicos com a SEC," incluindo os cidadãos e empresas dos EUA. Contudo, 

alterações legislativas resultantes do “International Anti-Bribery and Fair Competition 

Act”, publicado em 1998, alargou o âmbito da legislação, tornando-a aplicável às 

empresas e pessoas estrangeiras (KEITH e CAMPBELL. 2012).  

Como resultado, de acordo com estes autores, a FCPA seria agora aplicável 

a todas as pessoas e entidades sobre as quais o governo EUA possa reivindicar 

jurisdição. Especificamente, pode ser aplicável a qualquer indivíduo, empresa, 

executivo, diretor, empregado, agente ou acionista que atue em nome de uma 

organização. 

De acordo com o FCPA, 1977, uma empresa não pode dar, oferecer, 

prometer ou autorizar que se dê qualquer coisa de valor a funcionário de governo 

estrangeiro, quer diretamente ou por meio de um intermediário, a fim de influenciar a 

ação do funcionário para obter vantagens impróprias. 

Adicionalmente, o FCPA, 1977, exige que as organizações sujeita a 

legislação mantenham seus livros e registros de forma adequada e precisa, 
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refletindo efetivamente suas transações comerciais. Exige ainda que se desenvolva 

um sistema de controle contábil interno adequado, de acordo com determinados 

padrões descritos nesta lei. 

Além disto, observa-se que o FCPA 1977, busca impedir que se dê não 

apenas dinheiro, mas qualquer coisa de valor, incluindo presentes, viagens, 

refeições ou entretenimento, doações, patrocínios, ofertas de emprego e outras 

vantagens que possam beneficiar pessoalmente o funcionário público ou membros 

de sua família. 

De forma mais específica, esta lei define que é proibido fazer uso dos correios 

ou de qualquer outro meio ou organismo governamental de comércio interestadual, 

de forma corrupta, para promover uma oferta, pagamento, promessa de pagamento 

ou autorização de pagamento de qualquer soma em dinheiro, ou oferta, doação ou 

promessa de doação, ou ainda uma autorização de doação de qualquer item de 

valor a dirigentes estrangeiros com a finalidade de: 

(i) influenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente estrangeiro em sua 

capacidade oficial; 

(ii) induzir tal dirigente estrangeiro a realizar ou deixar de realizar qualquer 

ação em violação à sua obrigação legal;  

(iii) garantir qualquer vantagem indevida; ou,  

(iv) induzir tal dirigente estrangeiro ao uso de sua influência perante um 

governo estrangeiro ou organismo governamental para afetar ou 

influenciar qualquer ato ou decisão de tal governo ou organismo e 

assim, ajudar tal emissor a obter e manter negócios para qualquer 

pessoa ou direcionar negócios a esta pessoa. 

O descumprimento das normas estabelecidas pelo FCPA 1977 pode resultar 

em sanções tanto criminais como cíveis. No caso da primeira, a organização pode 

ser multada em até dois milhões de dólares, os responsáveis serem presos por até 

cinco anos, as vantagens obtidas pelo ato corrupto são canceladas e um interventor 

pode ser nomeado para a empresa infratora. 
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Já na segunda opção, cada violação das normas previstas no FCPA 1977 

pode incorrer em multa de até dezesseis mil dólares. Além disto, a empresa pode 

ser suspensa de contratar com o governo e com agências de fomento multilaterais 

de certos incentivos de exportação. 

ii) UK Bribery: 

O UK Bribery Act 2010 foi promulgado com o objetivo de atualizar a legislação 

do Reino Unido sobre suborno incluindo aqueles efetuados por organizações 

estrangeiras, a fim de atender melhor às exigências da Convenção anti-suborno da 

OCDE de 1997. Sua principal novidade é a inclusão de um artigo sobre a 

responsabilidade objetiva de organizações e empresas parceiras de não impedir 

atos de suborno. A lei brasileira recentemente promulgada também prevê este 

instituto. 

A introdução desta nova definição de crime corporativo exige o ônus da prova 

sobre as empresas no intuito de mostrar que têm procedimentos adequados e 

eficazes para evitar o suborno. O UK Bribery Act também prevê sanções rigorosas 

para a corrupção ativa e passiva por parte de indivíduos, bem como de organizações. 

O Bribery Act cria quatro infrações principais, sendo que duas destas se 

referem à oferta, promessa ou concessão de um benefício, e ao ser solicitado, 

concordar em receber ou aceitar de uma vantagem. Uma infração está direcionada 

ao caso de corrupção de um funcionário público estrangeiro. A quarta infração se 

refere ao não cumprimento por parte uma organização em evitar um suborno 

visando obter ou manter negócios ou uma vantagem comercial. 

iii) A Lei Anticorrupção Brasileira (Lei 12.846/2013) 

Promulgada em 2013, a Lei 12.846 dispõe sobre a responsabilização objetiva 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira.  

Para esta lei, conforme já comentado anteriormente a respeito do UK Bribery 

Act, uma de suas inovações diz respeito à responsabilização objetiva, ou seja, “não 

é necessário comprovar a culpa ou o dolo de agentes específicos, mas 
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simplesmente a atuação genérica da empresa inclinada à fraude, sem necessidade 

de individualização de conduta ou comprovação do elemento subjetivo de pessoas a 

ela vinculadas” (CAMPOS, 2015). 

Conforme Campos, 2015, a Lei 12.846/201 visa sanar uma lacuna existente 

no sistema jurídico brasileiro a respeito da responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas que venham a praticar atos ilícitos em contra a Administração 

Pública nacional e estrangeira, principalmente, aqueles vinculados a corrupção e 

fraude em licitações e contratos administrativos. 

Entre as principais penalidades previstas na Lei, destacam-se: 

I. Multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) 

do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do 

processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será 

inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; 

II. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem 

ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o 

direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 

III. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 

IV. Dissolução compulsória da pessoa jurídica; 

V. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições 

financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo 

mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 

Ainda, é interessante ressaltar que Lei Anticorrupção menciona a 

possibilidade de atenuação de pena às organizações que possuam procedimentos 

de combate à corrupção, “como códigos de ética e de conduta, bem como canal de 

ouvidoria e de denúncia, a fim de prevenir a prática de ilicitudes e implantar uma 

mudança cultural no modo de agir das pessoas jurídicas que contratam com o Poder 

Público ” (CAMPOS, 2015). 
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Desta forma, percebe-se que a Lei em questão, mais do que se preocupar 

com aspectos punitivos relacionados a infrações cometidas pelas organizações no 

que tange a atos de corrupção, também possui um aspecto preventivo e educativo, 

visto que incentiva que as organizações adotem programas e procedimentos de 

“Integridade” contra a corrupção (Compliance), com os quais poderão ser utilizados 

para minimizar possíveis sanções caso infrinjam o que está disposto na Lei. 

No caso, por Programa de Integridade, a Lei entende como: 

conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 

incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de 

ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar 

desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira (Lei 12.846/2013).  

É importante ainda observar que, conforme especificado pela CGU (2009), 

que não basta à organização a existência de um Programa de Integridade 

meramente formal. No caso de se comprovar sua absoluta ineficácia na mitigação 

dos riscos de corrupção, o programa em questão não será considerado para fins de 

aplicação de redução das penalidades previstas na Lei. 

2.2.3 Conceitos sobre atos de corrupção e fraude 

Para este trabalho, os atos lesivos de corrupção a serem considerados são 

aqueles vinculados às ações praticadas por organizações. Embora as pessoas, 

individualmente, sejam os entes que efetivamente cometem os atos lesivos em si, e 

posteriormente também possam ser julgadas por isto, o enfoque que será dado 

remete às responsabilizações pelas ações das Pessoas Jurídicas, ou seja, das 

organizações. 

Desta forma, nesta pesquisa, estará se considerando como atos de corrupção 

e fraude aqueles previstos na Lei 12.846. Sendo assim, as principais infrações 

previstas na Lei, conforme seu artigo 5º, considerando atos que atentem contra o 

patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração 

pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, são as 

seguintes:  
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I) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida 

a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II) Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III) No tocante a licitações e contratos: 

i. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. 

ii. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. 

iii. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 

da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais.  

iv. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos celebrados com a administração pública. 

v. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, 

entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive 

no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização 

do sistema financeiro nacional. 

2.2.4 Estruturas, práticas e procedimentos que atuam como controles internos 

Tendo em vista um combate adequado aos atos de corrupção, devem as 

organizações desenvolver um conjunto de controles internos destinados 

especificamente para este fim. Cumpre lembrar, porém, que um efetivo sistema de 

controle exige mais do que uma rigorosa aderência a políticas e procedimentos. 

Mais do que isto, ele exige o uso do bom senso (COSO, 2013). 

Controle interno pode ser definido como um processo, efetuado pela alta 

administração de uma Organização, sua média gerência e as demais pessoas da 

organização, com vistas a fornecer razoável garantia quanto à realização dos 
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objetivos vinculados aos seus processos operacionais, à emissão de relatórios e a 

conformidade (COSO, 2013). 

Reforça este enfoque de processo a definição dada pela ISSAI (2004). No 

caso, controle interno deve ser visto como um processo integral e dinâmico, que está 

continuamente se adaptando às mudanças enfrentada de uma organização. A alta 

administração e o corpo funcional, em todos os níveis, têm de ser envolvidos neste 

processo para lidar com os riscos vinculados às suas atividades e para fornecer 

segurança razoável da realização da missão da entidade e de seus objetivos 

estratégicos. 

Para Lange (2008), as práticas organizacionais de combate à corrupção 

partem da premissa de que a alta administração possui real interesse nesta questão, 

visando a eficácia e eficiência organizacional. Ainda, para este autor, a média 

gerência deve participar com um mínimo de boa vontade nos processos e sistemas 

de controle, porque desta forma, os resultados de controle serão potencialmente 

benéficos nas suas atividades e para o bem comum da empresa. 

Benedek (2012), comenta que um programa de combate à corrupção deve 

ser elaborado conforme o perfil de negócio da organização, onde devem ser 

desenvolvidas ações na forma de políticas e procedimentos que efetivamente tratem 

destes riscos. Para tanto, infraestrutura e recursos (tais como materiais, de 

Tecnologia da Informação, financeiros, técnicos, humanos, etc.) devem ser 

providenciados pela organização no intuito de dar relevância e legitimidade ao 

programa. 

Hess (2012) menciona que o combate à corrupção exige a adoção programas 

de Compliance e Ética que sejam efetivos. Estes programas exigem que as 

organizações realizem avaliação periódica de riscos afim de identificar os principais 

eventos de corrupção a que estão sujeitos e a implementação de controles internos 

que mitiguem estes riscos pré-identificados. Além disto, recomenda aos seus 

empregados a realização de treinamentos focados em Ética, na legislação vigente 

sobre o tema e nas normas da empresa. E, por último, também sugere a 
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implementação de um sistema de denúncia e punição para aqueles funcionários que 

cometam atos de corrupção e fraude. 

As várias abordagens diferentes de controles contra corrupção servem a pelo 

menos quatro funções principais: (1) Redução de Autonomia: na qual a organização 

limita a liberdade do empregado para executar determinadas atividades (2) Sistemas 

de Punição: onde práticas organizacionais de recompensa  punição influenciam o 

comportamento das pessoas; (3) de Sanção Ambiental: em que a organização 

interpreta e transmite internamente as pressões de membros externos no que tange 

conformidade legal, regulamentar e social; e, (4) Orientada para Controles: onde a 

organização promove e motiva seus empregados a naturalmente rejeitar o 

comportamento corrupto (LANGE, 2008). 

Já para Hills, Fiske e Mahmud (2009), as empresas líderes devem utilizar 

uma variedade de ferramentas e controles eficazes para construir fortes culturas e 

sistemas de ética interno. Estas ferramentas empregadas como controles internos 

podem abranger: 

a) Códigos de Ética e de conduta; 

b) Capacitação abrangente e periódica de seus empregados; 

c) Inserção de questões éticas em avaliações de desempenho, 

d) Inserção de funções de supervisão vinculadas às questões de Ética e de 

Compliance, 

e) Políticas de Compliance, Comitê de Ética e Canais de Denúncia; 

f) Utilização de sistemas de Monitoramento, auditoria e fiscalização, e; 

g) Coleta de informações e indicadores que mostrem resultados do uso de 

controles. 

Porém, ressalte-se que, ao contrário do que possam sugerir análises as mais 

variadas, baseadas, fundamentalmente, em aspectos econômicos, o sentimento de 

confiança entre os agentes é a base das suas transações comerciais. A maior parte 



55 

 

destas transações não são amparadas por sistemas de segurança infalíveis, mas 

sim com base na confiança. Um sistema de controle infalível, se existisse, seria mais 

caro do que o benefício potencial da vigilância (DOS SANTOS et al, 2012). 

Em uma abordagem que considera especificamente os riscos de corrupção, 

ressalte-se o enfoque dado pela OCDE (2013). Para esta instituição, como parte de 

um abrangente e eficaz programa anticorrupção, o sistema de controles internos 

deve ajudar a garantir que as políticas e procedimentos de combate à corrupção 

sejam realizados como pretendido pela alta administração da empresa.  

Nesse sentido, os controles internos seriam não só um meio de reduzir o risco 

de corrupção, mas também uma maneira de apoiar a responsabilidade da alta 

administração a salvaguardar os ativos da companhia e proteger seus empregados e 

parceiros de negócios das consequências nocivas dos atos de corrupção (OCDE, 

2013). 

Mais recentemente, em dezembro de 2015, a Controladoria Geral da União 

(CGU), publicou seu Guia de Implantação de Programas de Integridade nas 

Empresas Estatais. Por meio deste Guia, a CGU destaca que um importante 

controle para o combate a corrupção nas organizações é a implantação de um 

Programa de Integridade.  

Para a CGU (2015, p. 13), um Programa de Integridade é efetivo na 

prevenção, detecção e remediação de atos de fraude e corrupção ao desenvolver 

“um conjunto de arranjos institucionais, regulamentações, instrumentos de 

gerenciamento e controle, além do fortalecimento de valores éticos com o objetivo 

de promover a integridade, a transparência e a redução do risco de atitudes que 

violem os padrões e políticas formalmente estabelecidos”. 

Para tanto, é necessário integrar e coordenar diversos atores e 

procedimentos existentes dentro de uma organização, como Comitê de Ética, 

Gestão de Riscos e Controles Internos, Recursos Humanos, Contabilidade, Auditoria 

Interna, Jurídico, Ouvidoria, além de dispor de colaboradores capacitados e, claro o 

empenho da alta administração da empresa (CGU, 2015). 
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Sugere ainda a CGU (2015), que, um Programa de Integração bem 

estruturado deve possuir ao menos 5 dimensões, conforme ilustra a Figura 2. 
 

Figura 2 – Dimensões de um Programa de Integridade 

 

Fonte: CGU. Guia de Implantação de Programa de Integridade nas Empresas 

Estatais. Dez 2015 

As cinco dimensões do Programa de Integridade sugerido pela CGU (2015) 

consideram que seja necessário: 

a) Desenvolvimento do Ambiente de Gestão do Programa de Integridade 

 contempla o apoio inequívoco da alta administração da empresa, 

promovendo independência e autonomia da instância interna responsável 

pela aplicação do Programa; 

b) Análise Periódica de Riscos  contempla a identificação e análise 

periódica dos riscos de fraude e corrupção que está sujeita a empresa; 

c) Estruturação e Implantação das Políticas e Procedimentos  

contempla a elaboração e aplicação de documentos e práticas que 
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englobem questões éticas e de conduta para todos os empregados, o 

registros e controles contábeis que assegurem a confiabilidade das 

demonstrações financeiras, a realização de diligências e supervisão dos 

fornecedores e terceiros que tenham contratos com a empresa, a 

existência de canais de denúncia independentes e que garantam o 

anonimato dos denunciantes e a definição de um processo adequado de 

tomada de decisão; 

d) Comunicação e Treinamento  contempla a comunicação e 

treinamento periódico de todos os colaboradores em relação ao programa 

de integridade da empresa, além da transparência nas suas publicações; 

e) Monitoramento do Programa, medidas de remediação e aplicação de 
penalidades  contempla o monitoramento contínuo do Programa de 

Integridade, a existência de procedimentos que assegurem a pronta 

interrupção das irregularidades detectadas e a sua remediação, além da 

aplicação de medidas disciplinares devido à violação do Programa de 

Integridade. 

Dado o contexto descrito até este momento, percebe-se a abrangência e 

complexidade dos termos que definem o que vem a ser controle interno para uma 

organização. Especificamente para lidar com o risco de ocorrência da corrupção, isto 

é ainda mais verdadeiro. Sendo assim, visando ter um conceito comum sobre esta 

questão, para esta pesquisa, da mesma forma que na Seção 2.2.3, estará se 

considerando como estruturas básicas de controles internos que visem mitigar os 

riscos de corrupção e fraude nas organizações aqueles recomendados pela Lei 

12.846. 

Assim sendo, as estruturas, práticas e procedimentos que formam o ambiente 

de controles internos de uma organização, destinados a mitigar os riscos de 

corrupção, devem fazer parte de um programa de integridade que possua o 

comprometimento da alta direção, incluídos os seus conselhos, evidenciado pelo 

apoio visível e inequívoco ao programa. 
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Além disto, deve a organização possuir padrões de conduta, código de ética, 

políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e 

administradores, independentemente de cargo ou função exercidos, como também 

políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, 

fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. 

Adicionalmente, a lei prescreve que a organização deve realizar treinamentos 

periódicos sobre o programa de integridade, avaliar de forma periódica os riscos 

vinculados à corrupção para realizar adaptações necessárias ao programa de 

integridade. Também exige a manutenção de registros contábeis que reflitam de 

forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica e o desenvolvimento de 

controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios 

e demonstrações financeiros da pessoa jurídica. 

Em relação aos atos que exijam interação com o setor público, recomenda-se 

que a organização possua procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos 

no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos, ainda 

que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a 

fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. 

Outras ações de governança previstas na Lei e que possuem relação com um 

Programa de Integridade são: 

a) Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável 

pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu 

cumprimento e a existência de canais de denúncia de irregularidades, 

abertos e amplamente divulgados a empregados e terceiros, e de 

mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; 

b) Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade e a 

existência de procedimentos que assegurem a pronta interrupção de 

irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos 

danos gerados; 
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c) Diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, 

de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes 

intermediários e associados; 

d) Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu 

aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos 

lesivos previstos no art. 5° da Lei no 12.846, de 2013. 

e) Transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e 

partidos políticos. 

Por último, com relação a este trabalho, a construção do Quadro Evolutivo de 

Maturidade, utilizado para verificar a maturidade de uma organização no combate à 

corrupção e apresentado com mais detalhes no Capítulo 4, têm como base as 

exigências feitas pela Lei 12.846/13 no que se refere ao Programa de Integridade. 

2.2.5 Avaliação de Risco 

A implementação de ações que visem o combate efetivo à corrupção, como 

por exemplo, a utilização de controles internos eficazes, códigos de ética e 

programas de conformidade ou medidas para prevenir e detectar o suborno e fraude, 

devem ser realizadas com base em uma avaliação de riscos criteriosa, abordando as 

circunstâncias específicas da organização. Tais circunstâncias e riscos devem ser 

monitorados regularmente, reavaliados e adaptados conforme necessário para 

garantir a eficácia continuada dos seus controles internos e do seu programa interno 

de conformidade (OCDE, 2013). 

Dos Santos et al. (2012), comentam que os fatores de riscos oriundos de 

ações de corrupção e fraudes resultam de “processos e sistemas vulneráveis, além 

de pessoas inadequadas”, necessitando assim de normas, procedimentos e 

controles para sua mitigação.  

Para esses autores, considerando os riscos vinculados às ações operacionais 

da organização, diversos eventos podem impactar significativamente às suas 

atividades, como por exemplo: 



60 

 

demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; práticas 

inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; danos a ativos físicos 

próprios ou em uso pela instituição; interrupção das atividades da instituição; 

falhas em sistemas de tecnologia da informação; falhas na execução, no 

cumprimento de prazos e no gerenciamento das atividades na instituição 

(Santos et al., 2012, p. 2). 

Para a Transparência Internacional (2013), um sistema adequado de gestão e 

avaliação de riscos deve refletir as particularidades de cada organização, suas 

características específicas e sua cultura. Desta forma, deve levar em conta seus 

riscos inerentes, como por exemplo, sua localização, seu ramo de atuação, seu 

tamanho ou mesmo suas estratégias de vendas e relacionamento com terceiros. 

Nesta mesma linha de raciocínio, a CGU (2015) afirma que os riscos de 

fraude e corrupção são diferentes para cada organização, visto que são vinculados 

ao seu modelo de negócio, ambiente de atuação, tamanho, cultura interna entre 

outras características da empresa. Desta forma, para que surta os efeitos desejados, 

“é necessário que a gestão de riscos seja utilizada como uma ferramenta estratégica 

pela alta direção, e não como mero processo de identificação de falhas pontuais” 

(CGU, 2015, p. 28). 

Nesse sentido, a CGU 2015 recomenda que, para se efetuar a identificação 

do perfil de risco da organização, recorra-se aos documentos a seguir: 

• Planejamento estratégico da organização; 

• Relatórios de auditoria interna e externa; 

• Investigações internas conduzidas pela empresa; 

• Reportes da ouvidoria/canais de denúncia existentes; 

• Lista de terceiros que mantêm relações com a empresa; 

• Relação dos principais clientes/usuários dos serviços prestados; 

• Políticas e procedimentos de integridades já implantados; 
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• Avaliações de riscos realizadas em exercícios anteriores; 

• Relatórios financeiros, entre outros. 

É importante ressaltar ainda que, para lidar com os riscos de corrupção, deve 

a organização organizar seus processos internos de tal forma a possibilitar (CGU, 

2015, p. 28):  

Identificar eventos de risco; avaliar a probabilidade de ocorrência e a 

consequência dos riscos identificados sobre os resultados pretendidos; 

adotar medidas de controle para evitá-los ou mitigá-los; estruturar e 

implementar respostas para os riscos priorizados na avaliação; comunicar 

assuntos relacionados a risco às partes interessadas; e monitorar a 

integridade da estrutura e do processo de gestão de riscos. 

Uma abordagem semelhante à da CGU pode ser vista nas recomendações da 

ONU para o tema. Neste caso, a prevenção e combate à corrupção de forma efetiva 

passa por entender os riscos que uma empresa pode enfrentar. Uma avaliação de 

risco anticorrupção deve incluir vários mecanismos que as empresas usam para 

avaliar a probabilidade de ocorrência de formas específicas de corrupção na 

empresa e em interações externas, bem como os seus efeitos resultantes (ONU, 

2013).  

Conforme recomendação da ONU, por meio de seu documento “A Guide for 

Anti-Corruption Risk Assessment”, publicado em 2013, o qual está alinhado com o 

Princípio 10 do Pacto Global que trata do combate à corrupção, realizar uma 

avaliação de risco adequada significa entender a empresa, fazer perguntas de forma 

ampla, identificar os ambientes em que a empresa opera e seus diversos 

relacionamentos, tanto no setor público quanto no setor privado. Ainda, significa 

também entender como vários programas e controles anticorrupção estão 

funcionando na empresa e seu efeito sobre os eventos de riscos anteriormente 

identificados.  

A Figura 3 ilustra bem esta necessidade e forma de agir descrita pela ONU no 

que tange a organização buscar desenvolver ações vinculadas à implementação dos 
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princípios do Pacto Global, aí incluído o princípio 10, que trata do combate à 

corrupção. 

 

Figura 3 – Modelo de gestão dos 10 princípios propostos pelo Pacto Global 

 

Fonte: ONU. The Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment. 

2013. 

O que é fundamental observar na proposta apresentada pela Figura 3 é a 

necessidade de comprometimento da alta administração com os princípios do Pacto 

e, por consequência, com o combate à corrupção. Somente assim, quaisquer 

medidas de gestão de riscos que venham a ser planejadas, implementadas, 

mensuradas e comunicadas terão os resultados positivos esperados.  

Um processo de avaliação e tratamento de riscos de sucesso exige um 

entendimento comum de todos os envolvidos sobre o que significa corrupção, os 
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riscos a ela relacionados, bem como suas consequências legais e operacionais, 

além das possíveis ações de controle disponíveis para sua mitigação. A Figura 4 a 

seguir é um bom exemplo das macro etapas se deve cumprir visando construir uma 

gestão de riscos eficiente visando o combate à corrupção (ONU, 2013). 

 

Figura 4 – Macro etapas de um processo de avaliação de riscos. 

 

Fonte: ONU. The Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment. 

2013. 

 

a) Estabelecer o Processo  Significa estabelecer suas diretrizes iniciais, 

envolver e comunicar aqueles que estejam envolvidos diretamente na 

função de avaliação dos riscos de corrupção e promover o alinhamento de 

todos a respeito das informações e procedimentos que serão utilizados 

para esta função; 

b) Identificar os Riscos  Significa definir e explorar os princípios, as 

técnicas e as práticas que podem ajudar a organização a coletar 

informações e identificar fatores de risco que mostrem os motivos e as 

formas de ocorrência de eventos de corrupção. 

c) Classificar os Riscos Inerentes  Significa classificar a probabilidade 

de ocorrência de cada evento de risco identificado anteriormente e o 

impacto potencial correspondente desta ocorrência. O objetivo é priorizar 

as respostas a estes riscos de corrupção em um formato lógico e 

integrado, com base em uma combinação da sua probabilidade de 

ocorrência e seu impacto potencial. 

d) Identificar e Classificar Controles  Significa que a organização deve 

identificar e determinar quais práticas, ações e procedimentos internos 

podem ser utilizados como controles mitigatórios dos riscos já identificados 
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e classificados anteriormente. De maneira geral estes controles podem ter 

natureza financeira, jurídica, de segregação de funções ou de limite de 

autorização. Podem ser ainda políticas, normas ou programas formais, 

sistemas de auditoria e de denúncia. 

e) Calcular o Risco Residual  Significa determinar o nível de risco 

remanescente depois de se considerar o impacto dos controles internos na 

mitigação de risco. O risco residual é um fator proporcional ao risco 

inerente e aos seus respectivos controles de mitigação. Apesar da 

implementação de programas anticorrupção com seus respectivos 

controles internos de mitigação de risco, ainda é possível que tais eventos 

de corrupção ocorram. Desta forma, é comum ocorrer algum nível de risco 

residual para cada esquema de corrupção identificado. O nível de risco 

residual existente auxilia a organização e verificar a eficácia de seus 

controles, bem como a identificar onde está mais exposta a ocorrência de 

eventos de corrupção. 

f) Desenvolver Plano de Ação  Significa a definição, pela alta 

administração,  de um nível de tolerância aceitável para os riscos residuais. 

Qualquer evento de corrupção que possua risco residual superior à 

tolerância definida previamente exigirá a elaboração de planos de ação 

com o objetivo de reduzir o risco em questão até que ele esteja dentro do 

limite de tolerância de risco.  

Ao final, como atividade complementar à avaliação de riscos, é fundamental 

que as informações geradas por este procedimento sejam armazenadas, 

consolidadas e informadas aos gestores e a alta administração da organização. Esta 

ação é importante para que tenham a real consciência da situação da organização 

no que diz respeito aos riscos da ocorrência de eventos de corrupção e assim, 

possam direcionar adequadamente suas decisões sobre este tema. 

2.2.6 Principais protocolos e entidades que atuam no combate à corrupção 

Ao longo dos últimos anos, diversos foram os órgãos e instituições, nacionais 

e internacionais, que vêm se destacando no combate à corrupção, por meio de uma 
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atuação intensiva junto a governos e organizações visando incentivar o 

desenvolvimento de boas práticas de governança, além de estabelecerem 

ferramentas de gestão que os auxiliam a mitigar os riscos de sua ocorrência. No 

Quadro 1 a seguir são mencionadas algumas destas instituições, utilizadas como 

referência neste trabalho, e suas principais contribuições para o tema:  

Quadro 1 – Principais instituições que atuam no combate à corrupção e respectivas 

contribuições para o tema. 

INSTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÕES (PROTOCOLOS) 

OCDE 

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

é uma organização internacional composta por 34 membros, tendo sua 

sede em Paris, França. Fundada em 14 de dezembro de 1961 e se constitui 

em um órgão internacional e intergovernamental que reúne os países mais 

industrializados e também alguns emergentes como México, Chile e 

Turquia. Por meio a OCDE, os representantes se reúnem para trocar 

informações e alinhar políticas com o objetivo de potencializar seu 

crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os 

demais países membros. 

 Anti-Corruption Ethics Compliance Handbook; 

 Principles of Corporate Governance; 

 Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics And Compliance; 

 Guidelines for Multinational Enterprises. 

Banco Mundial 

 O Banco Mundial é uma organização internacional que surgiu da 

Conferência de Bretton Woods (1944) para atender às necessidades de 

financiamento da reconstrução dos países devastados pela Segunda 

Guerra Mundial. O Banco Mundial é uma fonte de assistência financeira e 

técnica aos países em desenvolvimento ao redor do mundo. Não se trata 

de um banco no sentido comum, mas uma parceria única para reduzir a 

pobreza e apoiar o desenvolvimento. 

 Livros, artigos e eventos sobre o tema (mais informações em 

{http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECT

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:22996457~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html
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ORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:22996457~pagePK:148956~piPK:2

16618~theSitePK:286305,00.html})  

ONU 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em 24 de outubro de 

1945, é uma organização internacional formada por países que se reuniram 

voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. 

 Pacto Global, Princípio 10 (“As empresas devem combater a corrupção em 

todas as suas formas, inclusive extorsão e propina”); 

 United Nations Convention against Corruption; 

 UNODC (Mais informações em 

{https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ }); 

 Business Against Corruption – A Framework for Action; 

 A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment. 

CGU 

 É o órgão do Governo Federal responsável por assistir direta e 

imediatamente ao Presidente da República quanto aos assuntos que, no 

âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público 

e ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de 

controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à 

corrupção e ouvidoria. 

 Empresa Pró-Ética (mais informações em 

{http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade}) 

Instituto Ethos 

 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) cuja missão 

é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de 

forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de 

uma sociedade justa e sustentável. 

 Guia Temático "Integridade, Prevenção e combate à Corrupção"; 

 Empresa Limpa, pela integridade e contra a corrupção (mais informações 

em {http://www.empresalimpa.ethos.org.br/ }) 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:22996457~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:22996457~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade
http://www.empresalimpa.ethos.org.br/
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Transparência 
Internacional 

 É uma instituição internacional não governamental (“um movimento global”) 

que compartilha uma visão na qual governos, empresas, sociedade civil e 

as vidas diárias de pessoas são livres de corrupção. Fundada em 1993, 

está presente em mais de 100 países, atuando como parceiros de 

governos, empresas e sociedade civil no intuito de implementar medidas 

eficazes para combater a corrupção. 

 Business Principles for Countering Bribery; 

 Business Integrity Toolkit; 

 Corruption Fighters’ Toolkits; 

 Mais informações em {https://www.transparency.org/whatwedo}    

Transparência 
Brasil 

 A Transparência Brasil foca sua atuação na busca pela integridade do 

poder público, principalmente por meio do aumento da informação 

disponível. Seu trabalho é dividido em duas áreas: monitoramento das 

instituições e advocacy. O primeiro diz respeito a processamento e análise 

de dados públicos brutos e à sua tradução em informação útil para o 

cidadão. O segundo diz respeito ao fomento do debate público sobre temas 

relevantes envolvendo corrupção e integridade das instituições. 

 Mais informações em {http://www.transparencia.org.br/ } 

TCU 

 Responsável por, no auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à 

legitimidade e à economicidade e a fiscalização da aplicação das 

subvenções e da renúncia de receitas. Adicionalmente, cabe ainda ao TCU 

atribuições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei de 

Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Mais informações em {http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm}  

 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

http://www.transparencia.org.br/
http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm
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3 METODOLOGIA 

Neste Capítulo são descritos os principais elementos que caracterizam e 

delimitam a pesquisa a ser realizada, conforme o problema de pesquisa e os 

objetivos definidos no Capítulo 1. 

3.1 DELIMITAÇÃO E DELINEAMENTO DA PESQUISA 

3.1.1 Definição das Categorias Analíticas ou Variáveis 

Neste trabalho, as principais categorias previstas são as de Governança 

Corporativa e de Combate à Corrupção e Fraude. No caso da primeira categoria, o 

Quadro 2 mostra as unidades concebidas para análise. 

Quadro 2 – Categorias e Unidades de Análise – Governança Corporativa 

UNIDADES DE 
ANÁLISE 

CATEGORIAS 

Governança 
Corporativa 

Conceituação  

Princípios de Governança  

Sustentabilidade 
organizacional 

 

Aspectos históricos 

Conceitos fundamentais 

O Triple Bottom Line 
(Aspectos Econômicos, 
Sociais, Ambientais) 

Outros aspectos a considerar 
além do Triple Bottom Line 

Principais padrões/protocolos 

Grupos de Interesse (Stakeholders) 

O Sistema Elétrico no Brasil 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Já para a segunda categoria, o Quadro 3 apresenta as suas respectivas 

unidades de análise. 

Quadro 3 – Categorias e Unidades de Análise – Combate à Corrupção e Fraude. 

UNIDADES DE 
ANÁLISE  

CATEGORIAS 

Combate à 
Corrupção e 
Fraude 

Marcos históricos 

Conceitos sobre os atos de corrupção e fraude 

Aspectos Legais (Compliance) 

Avaliação de Risco 

Estruturas, elementos e práticas que atuam como Controles 

Internos no combate à Corrupção  

Principais Mecanismos/Protocolos/Entidades de combate à 

corrupção 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Ao se estabelecer as variáveis ou unidades de análise de uma pesquisa, 

cumpre ao pesquisador definir adequadamente as variáveis que farão parte de seu 

trabalho. No caso, devem-se estabelecer os termos gerais que expressam a ideia 

central por trás de cada categoria e suas unidades de análise (KERLINGER, 1980). 

Nos itens a seguir, são fornecidas as respectivas definições das unidades de 

análise e categorias inseridas neste trabalho.  

i) Governança Corporativa: 

No caso da Governança Corporativa, o Quadro 4 expõe a definição de suas 

respectivas variáveis. 
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Quadro 4 – Definição das Categorias vinculadas à unidade de análise Governança 

Corporativa.  

Categorias Definição das variáveis 

Conceituação São os termos gerais, o constructo, que definem o 

que vem a ser Governança Corporativa. 

Princípios de Governança São os elementos que direcionam a governança 

corporativa, tornando-se assim seus pilares 

fundamentais.  

Sustentabilidade 

organizacional 

São os princípios da Sustentabilidade aplicados à 

estratégia de uma organização, permeando suas 

atividades, seus processos operacionais.  

Grupos de Interesse 

(stakeholders) 

São as partes interessadas que são influenciadas ou 

podem influenciar os objetivos e o negócio de uma 

organização.  

Aspectos de governança 

relacionados a organizações 

geradoras de energia. 

São os elementos de governança que caracterizam e 

podem ser específicos das organizações que atuam 

no setor elétrico. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

É importante ressaltar que as variáveis definidas no Quadro 4, assim como 

aquelas que são apresentadas no Quadro 5 foram endereçadas por meio do 

conteúdo descrito na Análise Bibliográfica.  

i) Combate à Corrupção e Fraude: 

No caso do Combate à Corrupção, o Quadro 5 expõe a definição de suas 

respectivas variáveis. 

 

 



71 

 

Quadro 5 – Definição das Categorias vinculadas a unidade de análise Combate à Corrupção 

e Fraude. 

CATEGORIAS Definição das variáveis 

Marcos Históricos É a apresentação dos principais fatores históricos 

que marcaram o combate à corrupção ao longo dos 

últimos anos. 

Conceitos sobre os atos de 

Corrupção e fraude 

Definição dos principais eventos que caracterizam 

atos e ações de corrupção e fraude nas 

organizações. 

Aspectos Legais 

(Compliance) 

Descrição dos principais normativos legais que 

disciplinam o combate à corrupção no Brasil e no 

mundo. 

Avaliação de Risco Apresentação de metodologias que auxiliam as 

organizações na avaliação dos principais fatores de 

risco que oportunizam o aparecimento de atos de 

corrupção; 

Estruturas, elementos e 

práticas que atuam como 

Controles Internos no 

combate à corrupção  

Apresentação dos principais elementos, controles e 

práticas que as organizações utilizam visando 

mitigar os riscos relacionados a ações de corrupção 

ao longo de seus processos operacionais e nas suas 

relações comerciais com entidades externas 

(governo e demais stakeholders). 

Principais 

mecanismos/protocolos/entid

ades de combate à corrupção 

Apresentação dos principais protocolos e/ou guias, 

elaborados por instituições não governamentais de 

renome, considerados como referência no mercado 

para tratar do tema do combate à corrupção. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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3.1.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

O delineamento expressa, em linhas gerais, o desenvolvimento de uma 

pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise dos dados. 

(GIL, 2007, p. 43). 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso, pois se trata 

de uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo em seu contexto de 

vida real (YIN, 2010). O estudo de caso tem como objetivo a descrição de um caso, 

que pode ter como tema as organizações (FLICK, 2009). 

O método de pesquisa do tipo estudo de caso (YIN, 2010) foi aplicado em 

uma organização geradora de energia hidroelétrica, tendo um caráter tanto 

exploratório como descritivo, visando avaliar o combate ao fenômeno da corrupção 

no contexto atual, tendo em vista as principais práticas anticorrupção utilizadas pelo 

mundo organizacional. 

A pesquisa é exploratória (GIL, 2007) pelo fato de que diversos aspectos a ela 

relacionados ainda não serem muito bem conhecidos, como, por exemplo, os efeitos 

da Lei Anticorrupção brasileira nas organizações. Já seu caráter descritivo (GIL, 

2007) reside no fato de o fenômeno da corrupção já possuir extenso conteúdo 

publicado e, desta forma, se fará assim uma narrativa daquilo que já se conhece 

sobre o tema, confrontando-se com o contexto existente na organização pesquisada. 

Além disto, a pesquisa em questão possui um enfoque tanto qualitativo como 

quantitativo no seu desenvolvimento. Qualitativo pela análise documental e 

bibliográfica empregada, assim como pela utilização de informações obtidas com 

diretores da empresa e profissionais com atuação no mercado. Quantitativo pelo uso 

de análise estatística a partir das respostas obtidas por meio de aplicação de um 

questionário em escala Likert aos empregados da organização pesquisada 

O Quadro 6 apresenta as principais macro etapas de pesquisa cumpridas 

para a realização deste trabalho, considerando o problema de pesquisa, seus 

objetivos e delineamento definidos. 
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Quadro 6 – Macro etapas de atividades realizadas no projeto de pesquisa. 

ETAPAS MACRO AÇÕES REALIZADAS 

Etapa 1 
 Definição do problema de pesquisa e dos objetivos geral e 

específicos; 

Etapa 2 
 Elaboração e desenvolvimento dos conceitos teóricos 

pertinentes ao trabalho 

Etapa 3 

 Definição do ambiente de pesquisa utilizado: 

o Estudo de caso em organização geradora de energia 

hidroelétrica; 

Etapa 4  Definição do delineamento da pesquisa 

Etapa 5 

 Coleta de dados 

o Pesquisa bibliográfica considerando o tema de combate à 

corrupção visando identificar as melhores práticas de mercado;  

o Entrevistas estruturadas com 3 especialistas do mercado 

sobre o tema de combate à corrupção, visando comparar a 

análise bibliográfica com a prática verificada nas organizações 

e corroborar as oito categorias de controle do QEM; 

o Pesquisa bibliográfica e documental na organização 

pesquisada, considerando o tema de combate à corrupção, 

visando identificar as práticas de mercado já adotadas; 

o Entrevistas estruturadas e semiestruturadas com 2 diretores 

da organização pesquisada sobre o tema de combate à 

corrupção, visando identificar a percepção destes gestores 

sobre o tema, comparando, posteriormente, tais percepções 
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com as conclusões derivadas da análise documental feita na 

organização, com as melhores práticas de mercado e com os 

resultados obtidos por meio do questionário estruturado 

aplicado na organização pesquisada; 

o Questionário estruturado com gestores e empregados da 

organização pesquisada, considerando atingir 8% do quadro 

funcional, de aproximadamente 1.300 pessoas efetivas, com o 

objetivo de obter possíveis respostas às perguntas de 

pesquisa definidas na Seção 1.1; 

Etapa 6 

 Estruturação e análise dos dados coletados 

o Construção de um quadro evolutivo de maturidade (QEM), 

baseado nas melhores práticas de mercado identificadas na 

pesquisa bibliográfica, visando estabelecer a maturidade de 

uma organização no combate à corrupção; 

o Organização e avaliação das informações coletadas na 

documentação e nas entrevistas e questionários aplicados na 

organização; 

o Elaboração de análises quantitativas, por meio de ferramentas 

estatísticas, tendo como base os questionários aplicados. 

Etapa 7 

 Avaliação das análises efetuadas 

o Enquadramento da empresa no quadro evolutivo de 

maturidade proposto na Etapa 6, tendo como base a análise 

documental da organização pesquisada; 

o Enquadramento da empresa no quadro evolutivo de 

maturidade proposto na Etapa 6, tendo como base a 

percepção de gestores e empregados da organização 

pesquisada. 
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o Comparação do enquadramento feito por meio da análise 

documental com aquele realizado utilizando-se a percepção 

dos empregados; 

o Avaliação das entrevistas realizadas com os diretores, 

comparando suas afirmações com o enquadramento realizado 

para o QEM tanto pela análise documental como pela 

percepção dos empregados. 

Etapa 8 

 Elaboração das descobertas realizadas e das conclusões 

verificadas 

o Justificativas finais a respeito do enquadramento proposto para 

a organização pesquisada no quadro evolutivo de maturidade; 

o Proposição de recomendações, caso necessário, de ações de 

melhoria no combate à corrupção visando elevar a maturidade 

da organização no tema pesquisado; 

Etapa 9 

 Apresentação dos principais produtos obtidos por meio desta 

pesquisa; 

 Recomendações para trabalhos futuros 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

3.1.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

Considerando a natureza do tema pesquisado, diversos instrumentos de 

pesquisa foram utilizados visando atender ao problema de pesquisa, sendo os 

principais: 

i. Entrevistas estruturadas e semiestruturadas com diretores da 
organização, com ênfase maior em itens estruturados  as 

entrevistas foram estruturadas de forma semelhante a um questionário, 
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com a diferença de que as questões são apresentadas ao entrevistado de 

forma oral, cabendo ao entrevistador anotar e copiar as respostas 

oferecidas. As entrevistas foram realizadas, com dois diretores da 

empresa, aqui chamados de Diretor MG e Diretor Z. Por solicitação da sua 

direção, tanto o nome da organização como dos diretores entrevistados 

foram mantidos em anonimato. As perguntas que compuseram a 

entrevista se encontram no APÊNDICE 1; 

ii. Entrevistas estruturadas e semiestruturadas com diretores da 
organização, com ênfase maior em itens estruturados  entrevistas 

realizadas com três profissionais de mercado que possuem atuação 

destacada nas suas organizações desempenhando funções vinculadas ao 

Compliance anticorrupção, aqui chamados de Consultor F, Consultor R e 

Consultor T. Mantendo a coerência com o item anterior, o nome dos 

consultores e suas empresas foram mantidos no anonimato. As perguntas 

realizadas foram as mesmas feitas aos diretores da organização 

pesquisada e encontram-se no APÊNDICE 1; 

iii. Questionários estruturados e semiestruturados, com ênfase maior 
em itens estruturados  o questionário se traduz em um formulário 

escrito, com as perguntas e respostas previamente definidas, onde o 

interrogado preenche por escrito suas opiniões de acordo com as opções 

propostas. Os questionários foram propostos a um universo de 

aproximadamente 1.300 gestores e colaboradores da empresa pesquisada; 

As questões que compuseram este questionário encontram-se no 

APÊNDICE 2. 

iv. Análise de documentos pertencentes à organização  neste caso se 

utilizou a base documental existente e disponibilizada pela organização 

pesquisada que tenha relação com os objetivos deste trabalho. Os 

resultados desta análise documental da organização pode ser visto no 

Quadro 13; 
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v. Análise bibliográfica e documental baseada em artigos, teses e 
dissertações que versam sobre o tema da pesquisa  neste caso foi 

feita uma extensa leitura daquilo que já se conhece a respeito do tema 

pesquisado, seja em artigos, teses, dissertações, guias, manuais ou 

quaisquer outros documentos acadêmicos, com o objetivo de estabelecer 

adequadamente suas bases teóricas, bem como seus objetivos gerais e 

específicos. Sua descrição encontra-se no Capítulo 2; 

vi. Análise bibliográfica e documental da legislação nacional e 
internacional pertinente  como o tema relacionado à corrupção possui 

um extenso normativo tanto em escala nacional como em escala global, foi 

necessário identificar as principais leis que tratam do tema, visando definir 

o conhecimento correto das necessidades que a organização terá de 

cumprir (Compliance) a fim de estar conforme a este arcabouço normativo, 

caso aplicável. Esta análise encontra-se descrita nas Seções 2.2.2 e 2.2.6. 

A partir dos procedimentos de coletas de dados mencionados anteriormente, 

foi necessário descrever em mais detalhes como foram realizados alguns destes 

procedimentos, considerando o contexto descrito no Quadro 6, que faz parte da 

Seção 3.1.2. Os itens A) a D) a seguir descrevem como se deu, na prática, o 

processo de coleta de dados, alinhando aquilo que está exposto nos itens i) a v) 

desta Seção com o Etapa 5 do Quadro 6. 

A) Entrevistas com três especialistas de mercado e pesquisa bibliográfica: 

Para este procedimento de coleta, inicialmente, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica e documental buscando identificar e diagnosticar as principais práticas 

de combate a corrupção desenvolvidas e implementadas com sucesso pelas 

organizações.  

Foram elaboradas 14 perguntas, as quais buscam captar a opinião do 

entrevistado a respeito do conceito de corrupção, seus perigos para a sociedade e a 

importância de combatê-la, o papel das organizações neste tema, assim como a 

respeito das oito categorias de controle definidas para o QEM. O objetivo principal 

destas entrevistas foi o de corroborar o uso dos elementos identificados na pesquisa 
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bibliográfica e também acrescentar possíveis práticas relevantes adicionais não 

relatadas na bibliografia.  

Os três especialistas entrevistados foram chamados neste trabalho de 

Consultor F, Consultor R e Consultor T. O primeiro atua em uma organização do 

setor elétrico brasileiro. Já o segundo profissional atua em uma organização 

multinacional com negócios no setor de energia, transporte e automação. Por último, 

o terceiro profissional atua em uma organização brasileira com negócios no setor de 

papel e celulose. 

B) Entrevistas com dois diretores da organização pesquisada e pesquisa 
documental da organização: 

Para este procedimento de coleta, inicialmente, foi feita uma pesquisa nos 

documentos e normativos da organização em estudo, buscando identificar e 

diagnosticar as principais práticas de combate a corrupção já implementadas, bem 

como avaliar o seu grau de comprometimento com o tema.  A estrutura de perguntas 

da entrevista foi a mesma utilizada para as entrevistas com especialistas de 

mercado. 

As entrevistas com os dois diretores sobre o tema, o diretor MG e o Diretor Z, 

foram realizadas com vistas a corroborar o uso dos elementos de controle 

identificados na pesquisa documental, avaliar e alinhar efetivamente o grau de 

comprometimento da organização com o tema e também acrescentar possíveis 

práticas relevantes adicionais não relatadas nos documentos pesquisados. 

C) Questionários estruturados aplicados aos gestores e empregados da 
organização pesquisada: 

Para este procedimento foi elaborado um questionário estruturado contendo 

12 questões, as quais estão subdivididas em quatro grupos conceituais. O 

questionário foi desenvolvido utilizando-se uma ferramenta informatizada disponível 

gratuitamente na internet, sendo que o respondente acessava seu conteúdo por 

meio de um link disponibilizado no corpo de um e-mail que foi enviado a população 

definida para esta pesquisa dentro da organização. 
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Ao finalizar o questionário, o respondente recebeu uma mensagem de 

agradecimento e automaticamente o sistema contabiliza suas respostas, sendo que 

a manipulação de seus resultados pode ser feita por meio de planilha eletrônica. 

Maiores informações podem ser vistas na subseção 3.2.1. 

D) Pesquisa das principais exigências da Lei 12.846/2013 e enquadramento 
da organização no quadro evolutivo de maturidade (QEM) no combate à 
corrupção: 

Para a construção do QEM, necessitava-se estabelecer os estágios de 

maturidade que uma organização poderia atingir no combate à corrupção, desde um 

período inicial, onde não haveria ou seria incipiente a existência de um programa 

organizado de combate à corrupção até um momento onde pudesse ser considerada 

como referencial de mercado no tema. 

Ao mesmo tempo se estabeleceu os critérios de governança anticorrupção, 

ou seja, as suas categorias de controle, visando se avaliar adequadamente em qual 

estágio de maturidade a organização em análise estaria enquadrada. Sendo assim, 

para este trabalho, aproveitando a natureza recente de sua aprovação e também 

pelo fato do seu pouco uso até o momento, escolheram-se como categorias de 

controle oito itens mencionados no Decreto Nº 8.420, de 18 de março de 2015, que 

regulamentou a Lei 12.846/201 e que podem ser avaliados pelas autoridades dentro 

de um programa de integridade anticorrupção. 

3.2 PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após o tratamento adequado dos dados, conforme sugerido por Laville e 

Dionne 1999, estes devem ser organizados de forma a possuírem significado para o 

pesquisador. O objetivo é fazer interpretações de seus resultados e inferências que 

possibilitem, ao final, estabelecer conclusões sobre a pesquisa em curso, 

considerando seus objetivos gerais e específicos. 

Desta forma, o Quadro 7 a seguir resume a metodologia definida para o 

estudo dos objetivos específicos definidos neste trabalho e apresenta os produtos 

propostos para cada um destes objetivos. 
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Quadro 7 – Resumo da Metodologia de estudo dos Objetivos Específicos e Produtos 
propostos para cada Objetivo Específico 

Objetivo Específico 
Forma de 

Coleta 
Forma de Análise Produtos 

a) Identificar as principais 

práticas e controles 

empregados como ações 

de governança que visem 

o combate à corrupção 

nas organizações; 

• Pesquisa 

Bibliográfica. 

Identificar quais os 

controles são 

mencionados nas 

diversas bibliografias 

utilizadas. 

Apresentação de uma 

listagem contendo as 

principais práticas de 

controle que podem ser 

empregadas pelas 

organizações no combate à 

corrupção; 

b) Desenvolver uma 

ferramenta que permita 

avaliar o grau de 

maturidade da 

organização sob 

investigação no combate 

a corrupção, comparando 

as iniciativas existentes 

no mercado com aquelas 

já praticadas pela 

organização; 

• Pesquisa 

Bibliográfica; 

• Análise 

documental 

da 

Organização; 

• Legislação 

existente 

sobre o tema. 

Identificar na 

bibliografia as 

metodologias 

relevantes utilizadas 

nas organizações e 

avaliar sua aplicação 

no combate à 

corrupção, 

adaptando-as ao 

contexto do objetivo 

geral desta pesquisa. 

Apresentação de uma 

ferramenta (QEM) que 

possibilite a organização 

identificar e avaliar quais 

práticas de controle 

anticorrupção já possui e 

quais necessita desenvolver, 

considerando os estágios de 

maturidade propostos e as 

categorias de controle 

definidas no QEM. 

c) Avaliar a percepção dos 

stakeholders internos da 

organização com relação 

a maturidade da 

organização no combate 

à corrupção; 

• Questionários 

estruturados; 

• Entrevistas 

com 

diretores; 

• Análise 

documental; 

Avaliação quantitativa 

dos resultados obtidos 

nos questionários, por 

meio de pontuação 

média calculada em 

cada uma de suas 

questões e qualitativa, 

por meio da análise 

das entrevistas feitas 

com diretores. 

Um diagnóstico da 

percepção que os gestores e 

colaboradores da 

organização pesquisada 

(stakeholders internos) 

possuem sobre a 

governança existente 

(análise documental) para o 

combate à corrupção; 

d) Propor um conjunto de 

ações e procedimentos de 

governança que permitam 

aperfeiçoar a atuação da 

• Pesquisa 

bibliográfica; 

• Análise 

Dado o parâmetro 

ideal de 

desenvolvimento para 

cada estágio de 

Proposição de um conjunto 

de recomendações que 

priorizem o desenvolvimento 

de controles que visem o 
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organização pesquisada 

no combate à corrupção. 

documental; 

• Questionários 

estruturados; 

• Entrevistas 

com 

diretores; 

• Entrevistas 

com 

especialistas. 

maturidade, avaliar e 

comparar a situação 

existente na 

organização, com o 

enquadramento de 

maturidade feito. A 

partir daí, com base 

nas práticas de 

mercado vistas na 

bibliografia e nas 

ações já existentes na 

organização, propor 

ações de melhoria. 

aperfeiçoamento da sua 

governança no combate à 

corrupção e que também 

elevem o nível de 

conhecimento e 

compreensão dos seus 

gestores e empregados a 

respeito destes controles. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

No caso desta pesquisa, os dados coletados por meio das entrevistas, 

questionários e pesquisa bibliográfica foram estruturados e comparados ao quadro 

evolutivo de maturidade (QEM), modelo teórico desenvolvido como base para os 

resultados principais do trabalho em questão. Assim sendo, ao se empregar mais de 

um método de avaliação dos dados, sua a análise está fundamentada no método da 

triangulação (VERGARA, 2006). 

As informações obtidas por meio da pesquisa bibliográfica foram estruturadas 

em oito categorias, que constituíram a estrutura principal do quadro teórico 

destinado a avaliar a maturidade de uma organização no combate à corrupção, 

chamado de quadro evolutivo de maturidade (QEM). 

Nesse sentido, o objetivo deste quadro teórico é apresentar, de forma 

qualitativa, a maturidade de uma organização para o combate à corrupção em um 

dado momento. As informações descritas no QEM, posteriormente, foram 

confrontadas com os documentos internos fornecidos pela empresa pesquisada. 

Nesse caso, o intuito foi de avaliar quais os requisitos propostos pelo QEM são 

cumpridos efetivamente pela empresa.  

Ao mesmo tempo foram coletadas informações junto aos empregados da 

empresa pesquisada por meio de um questionário estruturado. O questionário foi 
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elaborado de forma a identificar a percepção destas pessoas em relação ao modo 

que a empresa pesquisada efetua o combate à corrupção e suas perguntas 

obedecem a mesma lógica do QEM. 

É importante ressaltar que, ao final da análise, as informações e conclusões 

obtidas com base na análise bibliográfica foram posteriormente comparadas com 

aquelas obtidas por meio do questionário aplicado aos empregados da empresa, no 

intuito de verificar se os seus esforços de combate à corrupção são percebidos pelos 

seus empregados. 

Adicionalmente, como o questionário em questão foi construído se utilizando 

de uma escala Likert de 5 estágios, se efetuou uma análise quantitativa de seus 

resultados, ao se efetuar um tratamento estatístico para as respostas neles obtidas. 

Neste caso, tendo em vista que a população de empregados considerada para a 

empresa é de aproximadamente 1.300, uma amostra considerada adequada de 

respondentes, considerando a população da empresa, é de 8%. 

Assim sendo, por meio desta análise quantitativa, pôde-se avaliar o nível de 

percepção dos empregados para cada categoria de controle do QEM, além de se 

verificar quais estágios possuem mais ou menos discrepância de percepção no 

enquadramento entre os empregados em comparação com aquele realizado tendo 

como base a análise documental. 

Ainda, em relação ao tratamento e análise de dados, cabe descrever como foi 

elaborado o quadro evolutivo de maturidade (QEM), bem como a sua utilização. 

Seção 3.2.1 a seguir caberá esta função. 

3.2.1 Conceituando o Quadro Evolutivo de Maturidade (QEM) no Combate à 

Corrupção 

O QEM é uma ferramenta organizada na forma de matriz bidimensional, que 

possibilita avaliar e posicionar a maturidade da organização pesquisada no combate 

à corrupção, conforme suas práticas e ações de governança desenvolvidas para tal 

função. 
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Na primeira dimensão, o quadro está dividido em 8 categorias de controles 

internos. Estas oito categorias foram definidas a partir de controles internos 

anticorrupção identificados na Seção 2.2.4. Uma lista contendo a descrição destes 

controles encontra-se no Quadro 12, dentro da Seção 4.1. A partir desta lista, 

compararam-se estes controles com aqueles que são mencionados na Lei 

12.846/2013, em requisitos que constam do Capítulo IV, artigos 41 e 42, do Decreto 

Nº 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamentou a Lei 12.846/2013. 

Posteriormente, verificou-se quais controles eram comuns tanto à lista contida 

no Quadro 12 como à Lei 12.846/2013, e efetuou-se um agrupamento destes 

controles em oito categorias consideradas como mais relevantes, que são 

apresentadas a seguir. 

a) Comprometimento da alta direção. 

b) Existência de Políticas, Códigos, Normas (de Ética, de Conduta, etc.) ou 

mesmo um programa de Integridade. 

c) Fornecedores e parceiros possuem programas, normativos ou códigos que 

tratam do combate a corrupção. 

d) Demais stakeholders são ouvidos durante a elaboração de ações 

anticorrupção. 

e) Avaliação de riscos. 

f) Existência de canal de denúncia. 

g) Treinamento e Capacitação de gestores e empregados. 

h) Autoridade que implementa e fiscaliza o programa de integridade 

(Compliance). 
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Já na segunda dimensão, o quadro está dividido em 5 estágios de maturidade, 

sendo o 1º estágio aquele onde a organização se situa no nível inicial de maturidade 

e o 5º estádio aquele onde a organização possui o grau mais avançado no combate 

a corrupção, sendo que, neste último estágio, a organização seria considerada como 

referencial de mercado para tal função. 

Ressalte-se que o QEM foi construído a partir de um estágio intermediário, ou 

seja, do seu 3º estágio. Sua elaboração como critério de governança anticorrupção 

se deu a partir dos postulados contidos na Lei 12.846/2013, também conhecida 

como Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção e da pesquisa bibliográfica 

mencionada na Seção que trata da Coleta de Dados. No caso da Lei Anticorrupção, 

estes postulados encontram-se descritos no Decreto Nº 8.420, de 18 de março de 

2015, que regulamentou a referida Lei, conforme seu Capítulo IV, artigos 41 e 42. 

Sendo assim, a interpretação básica a ser feita do QEM, partindo daquilo que 

foi estabelecido em seu 3º estágio, é aquela descrita no Quadro 8 a seguir. 

Quadro 8 – Estágios de maturidade de uma organização no combate à corrupção. 

Estágio de Maturidade Descrição 

Estágio 1 

A organização ainda não possui ou possui limitadas 

ações e práticas de governança empregadas como 

controles no combate a corrupção, muitas das quais 

ainda não estão formalizadas. 

Estágio 2 

A organização já desenvolveu um conjunto de ações e 

práticas de governança formalizadas a serem 

empregadas no combate à corrupção. Porém, neste 

estágio, ainda é insuficiente para se considerar que a 

organização possua um modelo básico de governança 

eficiente para o tema, ou mesmo cumprir os seus 

aspectos legais básicos, considerando a Lei 

12.846/2013. 
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Estágio 3 

A organização desenvolveu um conjunto suficiente de 

ações e práticas de governança a serem empregadas 

como controles no combate a corrupção. E, neste caso, 

a estrutura atual de governança desenvolvida para 

combater a corrupção também seria suficiente para 

cumprir os requisitos legais exigidos na Lei 

12.846/2013. 

Estágio 4 

A organização desenvolveu um conjunto de ações e 

práticas de governança, a serem empregadas como 

controles no combate a corrupção, em um nível superior 

à média do mercado. E, neste caso, sua estrutura atual 

de governança cumpre além do necessário os 

requisitos legais exigidos na Lei 12.846/2013. 

Estágio 5 

A organização desenvolveu um conjunto de ações e 

práticas de governança, a serem empregadas como 

controles no combate a corrupção, que a tornam um 

referencial no mercado, exercendo um papel de 

influência tanto na sua cadeia de negócios como para 

outros ramos de atividade.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Para facilitar a avaliação do enquadramento da organização no QEM, se fez 

um cruzamento da análise documental da organização com as entrevistas e 

questionários realizados com os seus diretores e gestores. O objetivo foi verificar se 

as informações obtidas na análise documental são corroboradas, na maior parte, 

pela percepção dos gestores a respeito do tema, baseado nas suas respostas ao 

questionário. 

Na construção das questões que compõem tanto as entrevistas como os 

questionários foram empregados como fontes principais de consulta os documentos 

“Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis – Guia Temático: 
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Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção”, elaborado pelo Instituto Ethos,  

“The Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment”, elaborado 

pelas Organizações das Nações Unidas (ONU, 2013), e o “Guia de Implantação de 

Programa de Integridade nas Empresas Estatais (CGU, 2015). 

Além disso, as questões elaboradas para as entrevistas e para os 

questionários foram construídas tendo em vista as oito categorias de controles 

internos mencionadas anteriormente, bem como os cinco estágios de maturidade 

propostos no QEM. 

No caso específico dos questionários, foram obtidas 90 respostas. As 

informações obtidas foram consolidadas e estão descritas, de tal forma a possibilitar 

comparação com aquelas obtidas na análise documental, permitindo uma 

comparação inicial com as conclusões vistas no Quadro 14, lembrando que as suas 

perguntas estavam estruturadas preservando um alinhamento estrutural com este 

mesmo Quadro.  

É importante ressaltar que, antes da aplicação final deste questionário, foi 

realizada, a título de verificação de sua efetividade, uma aplicação piloto do mesmo 

a sete empregados. Neste caso, as pessoas que responderam aos questionários 

foram escolhidas com base no seu tempo de casa, experiência profissional, 

atividades que executam na organização e posição hierárquica. À época, foi 

conversado individualmente com cada um dos respondentes, explicando os 

objetivos do questionário, tanto no seu aspecto de resultados como na sua essência, 

como ferramenta de pesquisa, enfatizando que também pudessem providenciar 

sugestões e comentários de sua aplicabilidade, clareza e pertinência. 

A versão final do questionário, cujo modelo encontra-se descrito no Apêndice 

2, está dividida em doze questões, agrupadas em quatro grupos de conteúdo, sendo 

que exceto para a primeira e a última, cada uma destas questões possui 5 

afirmativas vinculadas a questão principal.  

O primeiro grupo de perguntas é composto apenas pela primeira questão e 

tem o objetivo de caracterizar a amostra que respondeu aos questionários, nas 
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categorias área de atuação, tempo na empresa, gênero, se ocupa cargo de gestão e 

sem tem atuação direta com o tema. 

O segundo grupo é composto por oito questões, sendo que cada uma destas 

questões é subdividida em 5 afirmações. Cada uma das afirmações possui 5 

alternativas em escala Likert, sendo que o respondente é obrigado a escolher 

somente uma delas, conforme sua concordância ou não a respeito da afirmação 

proposta. Caso não tenha conhecimento ou não tenha informações suficientes a 

respeito do tema contido na afirmação, o respondente pode deixá-la em branco. O 

objetivo deste segundo grupo, considerando a realidade da empresa pesquisada, é 

verificar a percepção dos respondentes a respeito do desempenho e da utilização, 

por parte da empresa, das oito categorias de controle definidas para o QEM e 

descritas no Quadro 14. 

Em relação ao terceiro grupo, seu objetivo é o de avaliar a percepção dos 

respondentes em relação conceitos gerais a respeito do combate à corrupção como 

um todo. É composto por apenas por uma questão, subdividida em seis afirmações 

que também possuem uma escala Likert contendo cinco opções. Novamente o 

respondente é solicitado a concordar ou discordar da afirmação que está sendo 

proposta e caso não tenha informações suficientes sobre o tema perguntado, é 

sugerido que deixa a afirmação em branco. 

Já o quarto grupo tem o objetivo de captar a percepção e a opinião pessoal 

dos respondentes a respeito da necessidade e importância de cada uma das oito 

categorias de controle definidas para o QEM. Por último, foi proposta uma questão 

aberta onde o respondente poderia deixar uma opinião pessoal a respeito do 

conteúdo contido no questionário. 

Ainda, exceto para a primeira questão, a resposta a cada afirmativa está 

formatada por meio de uma escala Likert de 5 níveis, onde o respondente deverá 

selecionar se concorda ou não com o seu contexto, sendo que este grau de 

concordância, no seu nível 5, significa que concorda integralmente com a afirmação, 

e em seu nível 1 que discorda integralmente. Os níveis 2, 3 e 4 representam 

concordância parcial com a afirmativa. No caso de a pessoa não desejar responder 
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a uma determinada afirmativa ou de não ter o conhecimento para tanto, foi 

providenciada uma opção de resposta considerando tal escolha. 

3.2.2 Construção do Quadro Evolutivo de Maturidade (QEM) de combate a 

corrupção 

A construção do QEM teve como base diversas entidades de relevância 

nacional e internacional que possuem metodologia de caráter semelhante, sendo 

excelentes parâmetros para que uma organização possa verificar sua maturidade 

para o tema aqui apresentado. 

Porém, a ideia central sugerida neste trabalho e que esta ferramenta promova 

um alinhamento dos principais aspectos contidos nas diversas metodologias de 

governança anticorrupção apresentadas no Capítulo 2, com aqueles exigidos pela 

Lei 12.846/2013. Que fosse ainda de fácil aplicação nas organizações, resultando 

em uma visão prática e direta do grau evolutivo de uma organização no combate à 

corrupção. 

Ressalte-se ainda que sua construção foi feita visando definir que a 

maturidade de uma organização no combate à corrupção possa ser vinculada a 

cinco estágios evolutivos, conforme apresentados na Seção 3.2.1.  

O estágio intermediário (estágio 3, conforme descrito na Seção 3.2.1) é 

aquele onde a organização desenvolve e apresenta ações e procedimentos de 

governança suficientes para cumprir com a Lei 12.846/2013, mais especificamente 

com as exigências legais citadas nos artigos que versam sobre os Programas de 

Integridade, definidos no Decreto Nº 8.420, de 18 de março de 2015, em seu 

Capítulo IV.  

Os dois estágios superiores (estágios 4 e 5, conforme descrito na Seção 3.2.1) 

sugerem que a organização possui uma maturidade acima da média no tratamento à 

corrupção, sendo que, nesses casos, suas ações e procedimentos fazem parte da 

sua cultura e governança, podendo ser consideradas como um referencial de 

mercado para o tema.  
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Já os dois estágios inferiores (estágios 1 e 2, conforme descrito na Seção 

3.2.1) sugerem que a organização ainda não possui um arcabouço normativo e de 

procedimentos de governança suficientes para estar aderente às exigências da Lei, 

caso fosse necessário. Neste caso, as organizações ainda não veem o combate a 

corrupção como algo prioritário, e desta forma, necessitam de grandes avanços na 

sua cultura e governança até possuírem ações e ferramentas administrativas 

mínimas para o adequado tratamento de atos de corrupção. 

O Quadro 9 apresenta o detalhamento das exigências necessárias do Quadro 

Evolutivo de Maturidade (QEM) para cada um de seus cinco estágios. 

Quadro 9 – Quadro Evolutivo de Maturidade (QEM) de uma organização no combate à 

corrupção. 

 Estágios de evolução da maturidade da organização no combate à 
corrupção 

Categoria 
de 

Controle 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 5 

Comprometi
mento da alta 
direção 

Não se percebe 
comprometimento 
da alta direção 
com o tema. 

Percebe-se 
comprometiment
o da alta direção 
com o tema, 
mas não é 
formalizado. 

Percebe-se 
comprometimen
to formal da alta 
direção com o 
tema. 

Além do 
comprometimen
to formal com o 
tema, a alta 
direção 
incentiva e 
participa de 
discussões 
internas e 
externas a 
respeito. 

O mercado 
externo percebe 
o 
comprometimen
to da alta 
direção com o 
tema, sendo 
referência para 
o mesmo. 

Existência de 
políticas, 
códigos, 
normas (de 
ética, de 
conduta, 
etc.) ou 
mesmo um 
programa de 
integridade 

Não existem 
políticas, códigos 
e normas a 
respeito do tema. 

Existem 
normativos 
formais a 
respeito do tema 
inserido em 
capítulos de 
documentos 
relativos a 
outros temas 

Existe algum 
normativo 
formalizado que 
trata 
especificament
e do tema. 

A organização 
possui um 
conjunto de 
normativos 
específicos ou 
mesmo um 
Programa de 
Integridade que 
centraliza os 
vários 
normativos 
formais que 
tratam 
especificament
e do tema. 

A organização 
trata do tema de 
forma 
estratégica, 
formalizando 
em seus 
objetivos 
estratégicos a 
forma que lida 
com a 
corrupção. 
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Fornecedore
s e parceiros 
possuem 
programas, 
normativos 
ou códigos 
que tratam 
do combate à 
corrupção 

A organização 
não possui 
conhecimento de 
seus parceiros e 
fornecedores 
possuem 
programas ou 
normativos que 
tratam do tema. 

A organização 
tem 
conhecimento 
somente de 
alguns 
fornecedores 
que possuem 
normativos a 
respeito do 
tema. 

A organização 
tem a definição 
clara sobre 
quem são seus 
fornecedores e 
parceiros 
críticos e tem o 
conhecimento 
se possuem ou 
não normativos 
a respeito do 
tema. 

A organização 
tem atuação 
proativa sobre 
seus 
fornecedores e 
parceiros 
críticos, 
possuindo 
normativos 
estabelecendo 
exigências 
comerciais 
sobre o tema. 

A organização 
tem 
conhecimento, 
em toda sua 
cadeia de valor, 
sobre os 
fornecedores e 
parceiros que 
possuem 
normativos a 
respeito do 
tema e tem 
atuação 
proativa junto a 
eles na sua 
elaboração e/ou 
atualização. 

Participação 
dos demais 
stakeholders 
nas ações 
desenvolvida
s no combate 
à corrupção 

A organização 
não possui seus 
principais 
stakeholders 
mapeados e 
identificados 

A organização 
identificou seus 
principais 
stakeholders, 
mas não possui 
um 
relacionamento 
formal com eles. 

A organização 
identificou seus 
principais 
stakeholders e 
possui um 
canal de 
relacionamento 
formal, mas não 
trata do tema 
com eles. 

A organização, 
por meio do seu 
canal de 
relacionamento, 
inseriu nas 
discussões com 
os stakeholders 
o tema do 
combate à 
corrupção. 

A organização 
possui um 
fórum 
permanente de 
discussão sobre 
o combate à 
corrução com 
seus 
stakeholders e 
adapta seus 
normativos 
conforme o 
resultado 
destas 
discussões.  

Avaliação de 
riscos 

A organização 
não possui 
qualquer sistema 
de avaliação de 
riscos. 

A organização 
avalia seus 
riscos de 
maneira 
informal, sem 
utilizar estas 
informações na 
tomada de 
decisão a nível 
estratégico e 
operacional 

A organização 
possui um 
sistema formal 
de gestão de 
riscos, mas não 
avalia em 
profundidade os 
riscos 
vinculados a 
eventos de 
corrupção. 

A organização 
avalia de 
maneira formal 
os riscos 
vinculados aos 
eventos de 
corrupção e 
possui Planos 
de Ação para 
mitigá-los 
adequadament
e. 

A organização é 
considerada 
referencial de 
mercado na sua 
avaliação de 
riscos sobre 
corrupção, 
participando 
ativamente em 
fóruns de 
discussão a 
respeito do 
tema 

Existência de 
canal de 
denúncia 

A organização 
não possui canal 
de denúncia. 

A empresa 
possui algum 
tipo de canal de 
denúncia para 
tratar do tema. 

A empresa 
possui canal de 
denúncia e 
encoraja seus 
empregados a 
encaminhar 
denúncias a 
respeito do 
tema. O 
Denunciante 
recebe retorno 

A empresa 
possui ouvidor 
independente 
que também 
atende o 
mercado 
externo e sua 
atuação é 
auditada por 
uma terceira 

A empresa 
encaminha as 
suas denúncias 
às autoridades, 
quando for o 
caso e colabora 
ativamente com 
as 
investigações. 
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e acompanha a 
evolução da 
sua 
reclamação. 

parte.  

Treinamento 
e 
capacitação 
de gestores e 
empregados 

A organização 
não realiza 
programas de 
treinamento e 
capacitação sobre 
o tema. 

A organização 
possui ações 
pontuais de 
treinamento e 
capacitação 
sobre o tema. 

A organização 
possui um 
plano de 
capacitação 
sobre o tema, 
com 
participação de 
Recursos 
Humanos e 
com 
periodicidade 
definida.  

As 
capacitações 
sobre o tema 
possuem 
caráter 
obrigatório para 
todos os 
empregados e 
faz parte do seu 
programa que 
recebe novos 
empregados. 

A Organização 
incluir parceiros 
e fornecedores 
no seu 
programa de 
capacitação 
sobre o tema e 
promove 
palestras e 
treinamentos 
para a 
comunidade. 

Autoridade 
que 
implementa e 
fiscaliza o 
programa de 
integridade 
(Compliance) 

A organização 
não possui 
qualquer órgão ou 
função formal que 
trate do tema. 

A organização 
possui algum 
órgão ou alguém 
que 
desempenha as 
funções que 
tratam do tema, 
sendo que estas 
atividades são 
mais uma das 
atribuições deste 
órgão ou desta 
pessoa. 

A organização 
possui algum 
órgão ou 
designou 
formalmente 
alguma pessoa 
para tratar 
especificament
e do tema, de 
forma 
centralizada. 

O órgão ou 
pessoa que 
atua sobre o 
tema possui 
contato direto 
com a alta 
direção, faz 
prestação de 
contas 
periodicamente 
e possui 
autonomia para 
tomada de 
decisão. 

O órgão ou 
pessoa que 
atua sobre o 
tema extrapola 
sua atuação 
para fora da 
organização, 
prestando 
contas sobre 
suas atividades 
também para os 
stakeholders e 
a comunidade. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

A partir do delineamento da pesquisa e dos dados coletados nas entrevistas, 

questionários, bibliografia e documentos, as informações resultantes foram 

estruturadas e organizadas de tal forma a se realizar o enquadramento da 

organização pesquisada em um dos 5 estágios propostos no Quadro 9. Neste 

instante, estar-se-á se respondendo ao item C dos objetivos específicos definidos na 

Seção 1.2.2.  

3.2.3 Enquadramento no QEM e Avaliação de Maturidade da Organização no 

Combate à Corrupção com base na Análise Documental. 

Para definir em qual estágio de maturidade a organização se encontra para o 

combate à corrupção foi considerada, de início, a análise documental. Isto porque é 

ela que fornece a real situação da organização no que tange o combate á corrupção. 
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Ou seja, é por meio deste tipo de análise que irá se verificar quais os órgãos, áreas, 

normativos, políticas, funções, entre outras evidências a organização efetivamente 

possui e utiliza em sua governança anticorrupção. 

Portanto, dadas as afirmativas feitas para cada Estágio definido no Quadro 9, 

investigou-se dentro da organização quais as evidências de controles internos fazem 

sentido com cada afirmativa. Ou seja, buscou-se identificar um conjunto de controles 

que preencheriam as exigências feitas pela afirmação em destaque. 

Assim sendo, para cada uma das oito categorias de controle definidas no 

QEM, fez-se uma lista de todos os controles internos identificados como passível de 

uso contra eventos de fraude e corrupção. Posteriormente, conforme a natureza e 

alinhamento destas evidências com a afirmativa de cada estágio, se verificou se as 

evidências cumpriam com as exigências de cada afirmativa e, por último, definiu-se 

o enquadramento da organização no estágio onde se evidenciou o cumprimento 

destas exigências para cada categoria de controle. 

Adicionalmente, fez-se uma proposição geral da maturidade para a 

organização, considerando os estágios definidos em cada categoria de controle.  

Considerando que para o Estágio 1, se atribui uma nota de valor 1 para a categoria 

de controle, para o Estágio 2, valor igual a dois e assim por diante até o Estágio 5, a 

proposição final de maturidade da organização no combate à corrupção é 

determinada conforme os critérios estabelecidos no Quadro 10. 

 
Quadro 10 – Descrição dos Critérios para Definição do Estágio de Maturidade da 
Organização 

Critérios para Definição do Estágio de Maturidade da Organização 

1) Calcula-se a média aritmética dos valores atribuídos a cada uma das oito categorias de controle. 

2) Para se definir o estágio de maturidade, a organização deve possuir todas as 8 categorias de 

controle enquadradas em um mesmo estágio ou superior. 

3) No caso de a organização possuir pelo menos 5 das 8 categorias de controle no mesmo estágio 

de maturidade e as demais categorias em um estágio imediatamente inferior, se afirmará que a 
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organização está em um estágio de transição. Nesta situação, o valor médio calculado tem de atingir 

pelo menos 75% do valor relativo ao intervalo entre um estágio e outro, que é igual a 1. Ou seja, 

para se enquadrar como em transição para o Estágio 2, deve-se ter um valor médio de 1,75. Para se 

situar em transição para e Estágio 3, o valor deve ser de pelo menos 2,75 e assim por diante. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Após determinado o enquadramento da organização, foi feita a avaliação do 

que este enquadramento representa em relação a sua maturidade no combate à 

corrupção. A partir desta avaliação, são sugeridas recomendações para que a 

organização possa evoluir para estágios superiores de maturidade. Neste momento 

estar-se-á respondendo ao item D) dos objetivos específicos definidos na Seção 

1.2.2, com a proposição de possíveis ações que aperfeiçoem a governança da 

empresa no combate à corrupção. 

3.2.4 Enquadramento no QEM e Avaliação de Maturidade da Organização no 

Combate à Corrupção com base na Percepção dos Stakeholders Internos. 

A avaliação do questionário aplicado aos empregados e gestores da empresa 

pesquisada para enquadramento da organização no QEM considerando a 

percepção daqueles foi realizada conforme os resultados obtidos para as questões 2 

a 9 do questionário.  

Nesse caso, cada questão representa uma categoria de controle e para cada 

uma delas foi calculado um valor médio para cada questão, considerando as cinco 

afirmações vinculadas a cada uma das questões respectivamente. Posteriormente 

foi feito um cálculo consolidado da média das respostas para cada questão 

considerando todos os questionários obtidos. 

Assim, caso o valor apurado para a questão esteja no intervalo entre 0 e 1, a 

empresa é enquadrada no estágio 1 para sua respectiva categoria de controle. Se o 

resultado apurado estiver no intervalo entre 1,1 e 2, o enquadramento se dará no 

Estágio 2, e assim sucessivamente, até se chegar ao estágio 5, cujo resultado 

deverá estar no intervalo entre 4,1 e 5. 
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Para cada uma das questões foi realizada uma análise considerando o 

contexto de muita ou pouca concordância dos respondentes para a dimensão em 

análise. No caso, respostas com valor de 4 e 5 foram consideradas como alta 

concordância. Já questões com respostas 1 e 2 foram consideradas questões de 

baixa concordância ao tema. 

O valor 3 é considerado uma atribuição de concordância intermediária em 

relação ao tema pesquisado pela questão. Ou seja, interpreta-se que o respondente 

identifica na sua empresa alguma atuação relevante sobre o tema pesquisado, mas 

esta atuação ainda não pode ser vista como de grande destaque, podendo ser 

aperfeiçoada. Já a questão atribuída ao termo “vazio” significa que o respondente ou 

não conhece o tema pesquisado ou não possui informações suficientes para emitir 

uma opinião. 

Para se determinar o nível de concordância para cada categoria de controle, 

como por exemplo para a Questão 2) do questionário, identificou-se quantas vezes 

foi atribuído pelos respondentes os valores de 1 a 5 para cada uma das cinco 

afirmativas 2.1) a 2.5).  Tendo em consideração que cada respondente só pode 

escolher um dos valores e que o total de questionários recebidos foi de 90, tem-se 

que, ao final se obteve um total de 450 atribuições de notas para esta questão. No 

caso, a distribuição de frequências dos valores para a Questão 2) ocorreu conforme 

mostra o Quadro 11.  

Quadro 11- Distribuição de frequências absolutas e relativas para a Questão 2) do 
Questionário. 

Valor a atribuir a cada 
Questão 

Total absoluto de 
atribuições a cada 

valor para a 
Questão 2) 

% de cada atribuição de 
valor em relação ao total 
de atribuições possível 

Concordância dos 
Respondentes 

5 153 34,0% 68,7% 
4 156 34,7%   
3 74 16,4%   
2 47 10,4%   
1 12 2,7% 4,4% 

Vazio 8 1,8%   
Total de Respostas 450     

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Da mesma forma, para as Questões 2 a 9, foi feito o mesmo raciocínio, tendo-

se obtido para cada uma delas sua respectiva distribuição absoluta e relativa de 

frequências. 

Em relação a Questão 10, composta por seis afirmativas, o objetivo da análise 

foi de identificar a opinião geral dos respondentes sobre itens que são centrais ao 

contexto de uma governança para o combate à corrupção em uma organização, 

considerando a bibliografia apresentada na subseção 2.2. 

Desta maneira, a avaliação realizada compreende em verificar se os 

empregados e gestores da organização investigada entendem que aspectos 

considerados chave para a função de Compliance anticorrupção são vistos dessa 

forma pelos respondentes. 

Por último, para as afirmativas vinculadas à Questão 11 (11.1 a 11.8), tem-se 

que a sua elaboração foi feita no intuito de captar a percepção dos respondentes em 

relação à importância dos oito itens definidos como as categorias de controle que 

estruturaram o QEM. Nesse caso, a ideia foi verificar se os empregados da 

organização pesquisada identificam como um controle interno relevante cada uma 

destas 8 categorias para o combate à corrupção. 

Novamente é importante frisar que a avaliação de concordância com cada 

uma das afirmativas foi realizada considerando a soma atribuídas aos valores 4 e 5, 

os quais representam uma concordância positiva para cada uma das respectivas 

afirmativas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo são apresentados os principais resultados verificados por este 

trabalho, bem como as discussões pertinentes deles derivadas. 

4.1 PRINCIPAIS PRÁTICAS E CONTROLES EMPREGADOS COMO AÇÕES DE 

GOVERNANÇA QUE VISEM O COMBATE À CORRUPÇÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Considerando as informações obtidas por meio da pesquisa bibliográfica 

realizada no capítulo 2, e das entrevistas propostas no capítulo da metodologia, 

identificou-se como as principais práticas empregadas pelas organizações como 

controles internos visando o combate à corrupção aquelas descritas no Quadro 12. 

Quadro 12 – Principais controles internos identificados para o combate à corrupção nas 

organizações. 

 Descrição 

Controles Internos  Programa formal de integridade (Compliance) para o combate à 

corrupção; 

 Deliberações e aprovações formais da Alta Administração sobre o 

tema; 

 Auditoria Interna; 

 Contratação de Auditoria Externa e parecer sobre suas 

demonstrações financeiras e efetividade de seus controles, como 

no caso da SOX; 

 Relatórios de gestão; 

 Existência de Canal de denúncia, Ouvidoria, com regimento 

formalizado; 

 Cadastro atualizado de fornecedores e parceiros, e identificação 

aqueles considerados como críticos; 
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 Identificação se parceiros e fornecedores possuem seus 

programas de integridade; 

 Diligência em terceiros e fornecedores (Due Dilligence); 

 Segregação de função na aprovação de pagamentos a parceiros e 

fornecedores; 

 Comprometimento formal da alta administração; 

 Treinamento periódico de empregados e gestores; 

 Treinamento de parceiros e fornecedores; 

 Normativos formais escritos sobre o tema (manuais, código de 

ética, de conduta, etc.); 

 Políticas diversas associadas ao tema, como por exemplo, de 

segurança da informação, gestão de documentos, acesso a 

sistemas, segregação de funções, limites de aprovação, conflitos 

de interesse, de pagamentos, de relacionamento com o poder 

público, recebimento de presentes ou brindes, etc.; 

 Políticas ou normativos para regular doações e patrocínios; 

 Políticas para aprovação e monitoramento de despesas de 

viagem; 

 Relatórios de prestação de contas sobre as ações da organização 

sobre o tema; 

 Sistema de avaliação e gestão de riscos para eventos de 

corrupção; 

 Mapeamento das principais áreas ou funções vulneráveis da 

empresa a eventos de corrupção e fraude; 

 Sistema de avaliação e monitoramento da efetividade de seus 

controles internos; 

 Sistema formal de monitoramento e acompanhamento de planos 

de ação; 
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 Existência de estrutura e/ou autoridade formal para gestão das 

ações referentes ao combate à corrupção; 

 Adesão formal a protocolos e padrões reconhecidos pelo mercado 

no combate à corrupção; 

 Cláusulas contratuais sobre conformidade com as leis vigentes 

que tratam do combate à corrupção e fraude; 

 Sistema formal de punição e premiação vinculada às ações de 

combate à corrupção. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

A lista de controles mencionada no Quadro 12 é extensa e a ela poderiam ser 

acrescentados outros mais. Por isto, visando facilitar a compreensão de sua 

utilização, faz sentido classificar estes controles em categorias, de acordo com sua 

natureza e aplicabilidade, conforme proposta feita para as oito categorias do QEM. A 

Subseção a seguir discute e conceitua esta aplicabilidade das oito categorias de 

controle, tendo como base as informações obtidas por meio das entrevistas 

realizadas com os três especialistas de mercado. 

4.1.1 Principais Práticas e Controles Empregados como Ações de Governança que 

Visem o Combate à Corrupção nas Organizações – Percepção do Mercado 

Esta Seção apresenta as principais informações obtidas com as entrevistas 

realizadas com os especialistas de mercado no que se refere ao Compliance 

anticorrupção, tendo como foco as oito categorias de controle propostas para o QEM. 

Neste sentido, a ideia é legitimar a escolha destas oito categorias, considerando não 

somente as proposições encontradas na literatura, mas também por meio da 

identificação da aplicabilidade efetiva destas ferramentas no combate à corrupção 

dentro das organizações. 

i) Comprometimento da alta direção  em relação a esta categoria de 

controle, o Consultor T avalia como de grande importância este item. No caso, 

a alta administração deve dar o tom, o exemplo e fomentar a cultura de 
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integridade investindo esforços, tempo e dinheiro para tal, inserindo a 

componente integridade com um dos requisitos obrigatórios nas tomadas de 

decisões estratégicas por eles realizadas na empresa. 

Os consultores R e F acompanham nesta mesma medida o raciocínio do 

consultor T, sendo que, o último ainda acrescenta a necessidade de que a 

alta administração deve acompanhar periodicamente os resultados das ações 

anticorrupção por meio de alguns indicadores selecionados.  

ii) Existência de políticas, códigos, normas (de ética, de conduta, etc.) ou 
mesmo um programa de integridade  políticas e normas são 

fundamentais no intuito de promover o alinhamento de entendimentos, 

expectativas e posturas nas rotinas profissionais diárias que tratem do 

Compliance anticorrupção, conforme explica o Consultor T. Neste sentido, 

complementa o  Consultor F, ao afirmar que esta categoria é vital para que 

haja clareza a colaboradores e todas as partes interessadas de qual a 

percepção e quais as regras da empresa sobre o tema. Ainda, conforme o 

Consultor R, é importante que todos pratiquem e vivenciem os princípios 

descritos nestas normas para que tenham o desempenho esperado pela 

organização. 

iii) Fornecedores e parceiros possuem programas, normativos ou códigos 
que tratam do combate à corrupção   para o Consultor R, as 

organizações devem disseminar os mesmos princípios corporativos aos seus 

fornecedores, parceiros e demais organização que atuam em seu nome, 

respeitando-se as peculiaridades, estruturas e culturas de cada uma destas 

empresas. Porém os princípios de combate à corrupção devem ser vividos 

por toda a cadeia de valor. Neste caso, conforme o Consultor F, é necessário 

que se construa um canal claro de comunicação bidirecional com estes 

públicos para aprimorar e/ou corrigir seus atos sobre o tema em questão. 

Desta forma, complementa o Consultor T que, para o bem da sua própria 

governança, as organizações devem privilegiar a contratação ou a realização 

de parcerias apenas com os fornecedores que formalmente se comprometem 

com as suas regras gerais de conduta anticorrupção. 
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iv) Participação dos demais stakeholders nas ações desenvolvidas no 
combate à corrupção  para o Consultor T é esperado de uma organização 

de fato comprometida com os seus stakeholders, que ouça e considere as 

percepções de seus públicos interessados. Isto porque, entre outros motivos, 

ressalta o Consultor R que deixar de discutir os riscos de corrupção com os 

stakeholders seria, na prática, negligenciar estes riscos.   

v) Avaliação de riscos  para o Consultor R é importante que as organizações 

possuam um sistema que faça a análise específica relacionada aos temas de 

corrupção, que tem natureza e tratativa distinta aos demais riscos. Neste 

sentido, destaca o Consultor F que o aperfeiçoamento do sistema de 

controles internos passa obrigatoriamente pela existência destes 

procedimentos de avaliação de riscos.  

Para tanto, conforme descreve o Consultor T, a organização deve mapear os 

riscos de diversas naturezas de corrupção, traçar um mapa de potencial e 

probabilidade da ocorrência de tais riscos, avaliar o grau de exposição da 

empresa a tais riscos e definir com as respectivas áreas envolvidas (risk 

owners) controles e planos de ação para se mitigar os riscos mais 

problemáticos.  

Adicionalmente, é importante que a organização integre seus procedimentos 

e órgãos que tenham atuação na função de avaliação de riscos e defina 

previamente um plano de gerenciamento de crises para o caso de 

materialização de uma eventual crise desta natureza.  

vi) Existência de canal de denúncia  para o Consultor T, o canal de 

denúncias deve possuir independência da sua atuação frente ao nível 

executivo da organização ao mesmo tempo que faça prestação de contas à 

Alta Administração de suas atividades. Para este Consultor, é esperado 

também que, por meio deste canal, todos possam tirar dúvidas sobre as 

regras anticorrupção da empresa, visando evitar que condutas irregulares 

ocorram pela simples falta de entendimento das regras.  
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Nesta mesma linha, reforça o Consultor F que o canal de denúncia deve 

permitir identificar atos de fraude e corrupção, para que a organização, caso 

comprovados os fatos, possa penalizar aqueles que venham a infringir as 

regras da empresa e corrigir o seu ambiente de controles.    

vii) Treinamento e capacitação de gestores e empregados  Para o 

Consultor R, os treinamentos sobre conceitos anticorrupção têm o objetivo de, 

entre outros, conscientizar os colaboradores sobre as políticas da empresa e, 

principalmente, demonstrar as possíveis consequências para as violações do 

código de conduta. Ainda, conforme o Consultor F, os treinamentos devem 

atingir todas as partes interessadas à organização de acordo com a 

probabilidade de manifestação do risco de corrupção junto a cada uma delas. 

Complementa o Consultor T que os Treinamentos são importantes para 

alinharem-se conceitos dentro da organização, uma vez que, cada 

empregado possui seu próprio juízo de valor com relação ao tema. Desta 

forma, com os treinamentos, a finalidade seria o de comunicar os valores 

defendidos pela organização sobre o combate a corrupção e, 

consequentemente, buscar alinhar os entendimentos de todos conforme estes 

valores organizacionais.  

viii) Autoridade que implementa e fiscaliza os normativos sobre o tema ou a 
programa de integridade (Compliance)  para o Consultor F, a 

organização deve promover uma equipe que desenvolva e implante um 

programa de integridade corporativa em todos os seus aspectos. Isto não 

significa que todos os empregados não sejam responsáveis pelo tema, porém 

é importante que exista alguém liderando este processo. Nesta mesma linha, 

afirma o Consultor T da importância de se atribuir a gestão do tema a um 

profissional ou a uma área, visando garantir o foco nesta gestão, visto que, 

com est medida, o assunto torna-o mais palpável às pessoas. Com isto, 

conforme o Consultor R, esta autoridade seria a responsável por integrar as 

ações de prevenção, detecção e resposta à qualquer violação de normas e 

código de conduta da empresa. 
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Tudo considerado, ao se avaliar os resultados apurados com as entrevistas 

feitas com os especialistas de mercado, infere-se que as oito categorias de controles 

propostas para o QEM são vistas como de grande importância para a construção de 

um sistema efetivo de governança anticorrupção. Desta forma, a partir da percepção 

destes especialistas, pode-se considerar como adequada e legítima a escolha 

destas oito categorias como parte da estrutura do QEM. 

4.2 AVALIAÇÃO DO GRAU DE MATURIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOB 

INVESTIGAÇÃO NO COMBATE A CORRUPÇÃO 

O Quadro 13 descreve as evidências identificadas na organização sob 

investigação que foram a base para determinar o enquadramento da organização 

sob investigação no QEM. No caso, avaliaram-se os documentos e relatórios 

emitidos pela Diretoria e Conselho de Administração, os normativos, procedimentos 

e políticas existentes e aprovados pela Diretoria e Conselho de Administração, bem 

como os regulamentos e instruções de procedimento utilizados e aprovados pelas 

diretorias da organização. 

Quadro 13 – Evidências Identificadas na Organização para o Enquadramento no QEM. 

 
Estágios de evolução da maturidade da organização no 

combate à corrupção 

Categoria de Controle Descrição das Evidências de Controles Identificadas 

a) Comprometimento da 
alta direção 

 Documento da Alta Direção que explicita seu comprometimento com a 
transparência e a ética. 

 Aderência formal aos preceitos da Lei Sarbanes-Oxlei (SOX). 

 Adesão ao Pacto Global da ONU. 

 Adesão aos princípios de Sustentabilidade definidos pelo ISE. 

 Adesão aos princípios de Sustentabilidade definidos pelo GRI. 

 Adesão aos princípios de Sustentabilidade definidos pelo IHA. 

 Adesão aos princípios de Combate à Corrupção definidos pelo 
Instituto Ethos. 

 Adesão aos princípios de Transparência e Combate à Corrupção 
definidos pelo Instituto Transparência.org. 

 Adesão aos princípios de Combate à Corrupção definidos pelo 
Instituto IHA. 
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 Comitê de Ética. 

 Auditoria Interna autônoma e independente. 

 Contratação de auditoria Externa para avaliação das demonstrações 
financeiras e da efetividade de seus controles internos. 

b) Existência de 
políticas, códigos, 
normas (de ética, de 
conduta, etc.) ou 
mesmo um programa 
de integridade 

 Código de Ética. 

 Regras formalizadas para aceite de brindes e presentes. 

 Valores organizacionais alinhados com o tema. 

 Manual da Organização. 

 Manual de Procedimentos de Recursos Humanos. 

 Plano Plurianual de Auditoria Interna. 

 Política de segurança Empresarial. 

 Plano Anual de Auditoria Externa. 

 Sistema de Planejamento e Controle Empresarial. 

 Normas para Utilização dos meios de informática. 

 Delegação e Limites de Competência. 

 Norma para realização de pagamentos. 

 Norma para aprovação e monitoramento de despesas de viagem. 

 Normas para acessos a sistemas de Tecnologia de Informação. 

 Implantação formal de sistema de gestão de riscos, com a definição 
de um projeto específico, aprovado pela diretoria, de um sistema de 
Compliance anticorrupção. 

c) Fornecedores e 
parceiros possuem 
programas, 
normativos ou 
códigos que tratam 
do combate a 
corrupção 

 Mapeamento e cadastramento de todos os fornecedores ativos e 
parceiros da organização. 

 Identificação dos parceiros e fornecedores críticos. 

 Existência de normativo específico para contratação de produtos e 
serviços com parceiros e terceiros. 

 Código de conduta para que fornecedores e parceiros façam 
transações comerciais com a organização. 

 Programa de desenvolvimento de fornecedores, com enfoque em 
aspectos de Sustentabilidade e ética. 

d) Participação dos 
demais stakeholders 
nas ações 
desenvolvidas no 
combate à corrupção 

 Mapeamento dos principais stakeholders da organização. 

 Identificação dos stakeholders críticos da organização. 

 Realização de palestras, oficinas e diálogos com os stakeholders. 

 Desenvolvimento de ações conjuntas com os principais stakeholders 
em temas de interesse comum com a organização. 

 Principais projetos realizados em conjunto com os stakeholders são 
relatados nos seus relatórios de gestão. 

 Monitoramento da alta administração dos projetos existentes com os 
stakeholders. 
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e) Avaliação de riscos 

 Gestão estratégica por programas e ações. 

 Avaliação do desempenho estratégico empregando o Balanced 
ScoreCard (BSC). 

 Implantação de Projeto de um Sistema Integrado de Gestão de 
Riscos. 

 Existência de um grupo de trabalho formalizado que coordena as 
atividades de gestão dos seus riscos vinculados aos controles 
financeiros da empresa, baseado nas recomendações da Lei 
Sarbanes-Oxley. 

 Implantação de um projeto de Compliance Anticorrupção. 

 Testes e Relatório da Auditoria Interna. 

 Testes e Relatório da Auditoria Externa. 

f) Existência de canal 
de denúncia 
(Ouvidoria) 

 Existência formal de uma Ouvidoria, que atende tanto os clientes 
internos como os externos.  

 Possui regimento formal que disciplina sua atuação.  

 Possui canal direto com a Alta Administração da organização, 
autonomia na sua atuação e garante o anonimato dos denunciantes. 

 A ouvidoria sofre testes da Auditoria Externa sobre o funcionamento 
de seus procedimentos. 

g) Treinamento e 
capacitação de 
gestores e 
empregados 

 A organização possui um sistema organizado e formal de avaliação de 
competências e de trilhas de treinamento nos temas mais importantes 
para suas atividades. 

 A organização possui normativo que descreve como se deve proceder 
para a realização dos treinamentos para seus empregados.  

 A organização possui iniciativas esporádicas de treinamentos e 
capacitação no tema pesquisado. 

h) Autoridade que 
implementa e 
fiscaliza os 
normativos sobre o 
tema ou programa de 
integridade 
(Compliance) 

 Existência de Auditoria Interna. 

 Contratação de Auditoria Externa. 

 Comitê de Ética. 

 Ouvidoria. 

 Segurança empresarial da organização. 

 Segurança de acesso e autenticação de usuários para uso de sua 
rede corporativa. 

 Reuniões periódicas da Alta Administração. 

 Atividades desenvolvidas pela equipe responsável pela implantação 
do Projeto de Compliance anticorrupção. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

O procedimento qualitativo para realizar o enquadramento da organização no 

QEM, conforme será visto no Quadro 14, se deu da seguinte maneira: 
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a) Comprometimento da alta direção: 

• Risco  ações e decisões da alta administração de uma organização, 

bem como seus valores e sua estrutura organizacionais, não 

considerem aspectos éticos e de uma cultura de combate à corrupção, 

não havendo, assim, tanto a promoção de padrões de integridade para 

empregados, clientes, governo e demais stakeholders como a 

disponibilização de recursos para o combate à fraude e corrupção. 

• Enquadramento  Estágio 4 de maturidade. 

• Justificativa  As evidências identificadas na empresa pesquisada 

indicam um forte comprometimento da empresa e de sua 

administração com o combate a corrupção. Além de possuir em sua 

estrutura diversos órgãos e funções que lidam com o tema diretamente, 

ainda se percebe que a empresa possui um forte direcionamento de 

suas ações no combate à fraude e corrupção, ao aderir a diversos 

protocolos e assinar documentos que possuem princípios reconhecidos 

em caráter nacional e internacional no combate a corrupção. Para 

atingir o estágio 5 faltaria ainda evidências adicionais de 

reconhecimento do mercado deste esforço, considerando a empresa 

benchmark no tema. 

b) Existência de políticas, códigos, normas (de ética, de conduta, etc.) 
ou mesmo um programa de integridade: 

• Risco  indefinição de quais os princípios e valores a organização 

deseja promover e fazer cumprir para todos seus empregados no que 

tange o combate à corrupção, ocasionando assim falhas de 

comunicação da alta administração com o resto da empresa e, 

consequentemente, ineficiência nas ações e procedimentos 

relacionados sobre o tema. 

• Enquadramento  estágio 4 de maturidade. 
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• Justificativa  as evidências identificadas demonstram claramente que 

a organização possui diversas políticas e procedimentos formalizados 

que são empregados no combate a corrupção.  Além disto, está muito 

claro que seus valores e princípios tratam do tema e comunicam 

claramente sua posição a respeito dele. Seria recomendável neste 

caso, a definição de um programa ou política que centralize as ações 

de combate à corrupção. Deve ser mencionado ainda que a 

organização tem ciência desta questão, visto que está em fase de 

implementação de um projeto de Compliance anticorrupção. 

c) Fornecedores e parceiros possuem programas, normativos ou 
códigos que tratam do combate a corrupção: 

• Risco  transações e relações com fornecedores e parceiros em 

desacordo com as normas internas da organização sobre ou tema, ou 

mesmo com a legislação vigente. 

• Enquadramento  estágio 4 de maturidade. 

• Justificativa  as evidências identificadas mostram que a organização 

conhece seus parceiros e fornecedores críticos e vem realizando 

diversas ações no sentido de alinhar os integrantes de sua cadeia de 

valor às melhores práticas de governança e sustentabilidade. Até 

mesmo um código de conduta para fornecedores foi criado e 

repassado aos parceiros e fornecedores, que devem ter ciência e 

concordar com o documento quando da renovação de seu cadastro. 

Seria recomendável, porém, que a organização executasse mais ações 

proativas junto a fornecedores e parceiros no intuito que também 

desenvolvam seus próprios normativos e políticas sobre o tema. 

d) Participação dos demais stakeholders nas ações desenvolvidas no 
combate à corrupção: 

• Risco  ações, procedimentos e valores da organização em relação 

ao combate da corrupção não alinhados com as expectativas e anseios 
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de seus públicos interessados, comprometendo assim sua imagem 

perante a sociedade. 

• Enquadramento  estágio 3 de maturidade. 

• Justificativa  as evidências identificadas demostram um enorme 

esforço da organização em estabelecer diversos canais de 

comunicação com seus públicos interessados. Seus stakeholders 

estão mapeados e os principais projetos estão relatados em seus 

relatórios de gestão. Foi constatada a existência de diversos fóruns 

permanentes de discussão onde são tratados temas de interesse 

comuns entre a organização e seus públicos interessados. Porém, não 

se evidencia que nas tratativas com os stakeholders se tenha inserido 

o tema do combate à corrupção. 

e) Avaliação de riscos: 

• Risco  desconhecimento por parte da organização dos potenciais 

eventos de risco de corrupção que possam se materializar em meio 

aos seus processos operacionais, e, em decorrência disto, 

incapacidade de atuar preventivamente visando mitigar suas possíveis 

ocorrências. 

• Enquadramento  estágio 4 de maturidade. 

• Justificativa  as evidências identificadas mostram que a organização 

possui diversas iniciativas e ações, ainda não integradas, que se 

utilizam dos conceitos propostos por uma metodologia adequada de 

gestão de riscos. Adicionalmente, possui um projeto de implantação de 

um sistema de gestão integrada de riscos, que mapeou seus principais 

riscos corporativos, incluindo o risco de fraude e corrupção. Deste 

mapeamento do risco de corrupção, a empresa identificou a 

necessidade de elaborar um projeto específico para este risco, o qual 

foi formalmente aprovado no final do ano de 2015 e tem como principal 

objetivo a proposição de um sistema de Compliance anticorrupção. 



108 

 

Além disto, a organização já possui formalizado e atuante desde 2008 

um grupo de trabalho que foi responsável pela elaboração de um mapa 

contendo os principais riscos relacionados à fraude e desempenho dos 

controles internos vinculados à preparação e publicação de suas 

demonstrações financeiras, seguindo as recomendações feitas pela Lei 

Sarbanes-Oxley (SOX). É importante ressaltar ainda que sua auditoria 

interna tem acesso ao conteúdo elaborado pelo projeto de gestão de 

riscos e já realiza parte de seus testes de conformidade baseado em 

riscos e que a auditoria externa realiza testes de conformidade nas 

ações desenvolvidas pela organização vinculadas às recomendações 

da Lei SOX. 

f) Existência de canal de denúncia: 

• Risco  incapacidade de identificar condutas e ações não compatíveis 

com os valores e os normativos da organização que tratam do combate 

à fraude e corrupção, e de encaminhar estas más condutas aos órgãos 

competentes, impossibilitando assim a organização de receber 

denúncias a respeito do tema. 

• Enquadramento  estágio 5 de maturidade. 

• Justificativa  as evidências identificadas demonstram que o canal de 

denúncia disponibilizado pela organização, sua ouvidoria, possui uma 

atuação destacada no desempenho de suas atividades. Sua criação foi 

feita com aprovação da alta administração, possuindo regimento 

interno formalizado e autonomia total de atuação. Ainda, as denúncias 

realizadas possuem prazo definido para serem respondidas e podem 

ser acompanhadas pelos denunciantes e o seu anonimato está 

garantido. Seus procedimentos são auditados por empresa de auditoria 

externa e diversas empresas de sua área de atuação consideram seu 

modelo de atuação como benchmark. 
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g) Treinamento e capacitação de gestores e empregados: 

• Risco  desconhecimento por parte de seus empregados e gestores 

dos normativos, valores e regulamentações da organização que tratam 

do combate à corrupção, levando a ocorrência de infrações que 

poderiam ser evitadas se as pessoas conhecessem os documentos 

pertinentes.  

• Enquadramento  estágio 3 de maturidade. 

• Justificativa  as evidências identificadas mostram que a organização 

possui uma área formal que gerencia as suas necessidades 

relacionadas a treinamento e capacitação de seus profissionais, 

possuindo até um centro de treinamento específico. Além disto, são 

cadastrados e monitorados os treinamentos realizados por seus 

empregados. E, neste caso, foram identificados treinamentos e 

capacitações pontuais onde o tema combate a corrupção esteja 

incluído, porém não foi identificado um plano periódico e permanente 

de capacitação sobre este tema. Verificou-se que seu código de Ética 

foi entregue a todos seus empregados, sendo que sua leitura faz parte 

do programa de integração dos novos empregados. Para o ano de 

2016 está previsto a realização de um plano de treinamento no tema, 

que abranja todos seus profissionais e possua um caráter permanente 

ao longo do tempo. Não foram identificadas práticas de capacitação 

sobre o tema que envolvam seus fornecedores e parceiros.  

h) Autoridade que implementa e fiscaliza os normativos sobre o tema ou 
programa de integridade (Compliance): 

• Risco  ausência de monitoramento, fiscalização e gestão das 

infrações que venham a ser cometidas em contraposição às definições 

estabelecidas nos normativos internos que tratam do combate à fraude 

e corrupção, bem como da eficácia e eficiência do desempenho dos 

controles internos destinados a mitigar os riscos de materialização 
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destes eventos. Ações e procedimentos internos em desacordo com 

estes mesmo normativos. 

• Enquadramento  estágio 3 de maturidade. 

• Justificativa  as evidências identificadas mostram que a organização 

distribui as atividades de combate à corrupção a diversos órgãos e 

áreas. São exemplos deste contexto o Comitê de Ética, a Auditoria 

Interna e a Ouvidoria. Além disto, a organização instituiu um grupo de 

trabalho (Gestão SOX) que centraliza e coordena as atividades 

relacionas a aderência da empresa às recomendações da Lei SOX, o 

que inclui a preocupação com fraudes dentro dos seus processos 

operacionais que são responsáveis por gerar as informações contidas 

em suas demonstrações financeiras. Ainda, estes órgãos fazem relatos 

de suas atividades para a alta administração. Adicionalmente, verificou-

se que a organização está finalizando um projeto de implantação de 

um sistema de gestão de riscos, o qual possui entre seus produtos 

uma proposição de governança formal deste sistema, o que inclui a 

gestão dos riscos de corrupção e fraude. 

Analisando o conteúdo descrito no Quadro 13, percebe-se que a organização 

pesquisada, mesmo não tendo um programa de integridade anticorrupção 

formalizado, integrado e centralizado, ainda sim possui diversas iniciativas e práticas 

formalizadas que tratam das necessidades que um programa destes exige.  

Ressalte-se ainda a existência de um projeto formal de implantação de um 

sistema de Compliance anticorrupção. Tal projeto possui aprovação da Alta 

Administração da organização, com responsáveis, objetivos e prazos definidos, 

estando seus produtos finais alinhados tanto com as principais práticas de mercado 

já mencionadas neste trabalho como com as exigências da Lei anticorrupção 

brasileira. 

Desta forma, tendo em vista o que foi exposto no Quadro 13, construiu-se o 

enquadramento preliminar da organização no QEM, que pode ser visto no Quadro 

14 a seguir.  
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Quadro 14 –Maturidade da organização no combate à corrupção – Análise Documental. 

 
Estágios de evolução da maturidade da 
organização no combate à corrupção 

Categoria de Controle Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 5 

Comprometimento da alta direção    X  

Existência de políticas, códigos, 
normas (de ética, de conduta, etc.) 

ou mesmo um programa de 
integridade 

   X  

Fornecedores e parceiros possuem 
programas, normativos ou códigos 

que tratam do combate à corrupção. 
   X  

Participação dos demais 
stakeholders nas ações 

desenvolvidas no combate à 
corrupção 

  X   

Avaliação de riscos    X  

Existência de canal de denúncia     X 

Treinamento e capacitação de 
gestores e empregados   X   

Autoridade que implementa e 
fiscaliza os normativos sobre o 

tema ou a programa de integridade 
(Compliance) 

  X   

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Ao avaliar os resultados apurados no QEM, percebe-se que a organização 

responde aos temas nele propostos, majoritariamente, com ações definidas no 

Estágio 4. Observa-se que a organização possui 4 categorias de controle no Estágio 

4, uma categoria no estágio 5 e três no Estágio 3. Assim sendo, em uma primeira 

análise, seu enquadramento geral de maturidade seria o Estágio 3. 

A seguir, ao se calcular o valor médio dos seus enquadramentos para as oito 

categorias de controle, o resultado apurado foi de 3,75. Assim sendo, considerando 

este valor médio calculado e o fato que todas as categorias enquadradas em 
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estágios inferiores à 4 estão no estágio imediatamente inferior, pode-se assumir que 

a organização se encontra em um estágio de maturidade de transição do Estágio 3 

para o Estágio 4. 

Adicionalmente, pode-se ainda inferir que a maturidade de sua governança 

para o combate à corrupção estaria em um posicionamento acima da média de 

acordo com a metodologia deste trabalho e, consequentemente seria mais do que 

suficiente para responder adequadamente às questões legais previstas na Lei 

12.846. 

4.3 PERCEPÇÃO DOS STAKEHOLDERS INTERNOS DA ORGANIZAÇÃO COM 

RELAÇÃO A MATURIDADE DA ORGANIZAÇÃO NO COMBATE À 

CORRUPÇÃO 

Para obter a percepção dos stakeholders internos da organização foi aplicado 

um questionário estruturado, composto por 12 questões, conforme consta descrito 

na Seção 3.1.3. Tal questionário foi aplicado na empresa no início do ano de 2016, 

tendo sido alcançado um número total de 90 respostas. Desta forma, considerando 

uma população aproximada de 1300 pessoas, a amostragem de respondentes 

obtida foi de 7%. Nas subseções a seguir serão apresentados os resultados deste 

questionário. 

4.3.1 Caraterização dos Respondentes 

Dos respondentes, a maioria, aproximadamente 36%, tem origem na área, 

financeira da empresa, conforme pode ser visto no Gráfico 1. Porém, percebe-se 

que todas as áreas da empresa tiveram respondentes para este questionário. 

Provavelmente a área financeira teve o maior número de respondentes pelo fato de 

ser o ambiente com maior quantidade de ações de auditoria, ser a área gestora do 

projeto de gestão de riscos e ter a coordenação o grupo de trabalho da SOX, além 

claro das atribuições intrínsecas a ela relacionadas com a gestão financeira da 

organização. 
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Gráfico 1: Distribuição das áreas de atuação dos respondentes 

O Gráfico 2 informa o tempo de atuação profissional dos respondentes na 

organização. Destes, perto da sua metade possui um tempo considerável de 

atuação profissional na empresa, entre 4 e 10 anos. O segundo maior grupo de 

respondentes, com aproximadamente 21%, são aqueles que possuem mais tempo 

de empresa, tendo mais de 20 anos. 

 
Gráfico 2: Tempo de atuação na empresa dos respondentes. 

Já, em relação ao nível hierárquico, 76% não ocupam qualquer cargo 

hierárquico formal de gerência na empresa, e 24% são de gestores, como pode ser 

verificado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Posição hierárquica dos respondentes em relação a ocupação de 
cargo gerencial. 

Ainda, em relação ao Gênero dos respondentes, a maioria é formada por 

homens, aproximadamente 69%, sendo que 31% são formados por mulheres, 

conforme demonstra o Gráfico 4. Um aspecto interessante de análise para este item 

tem a ver com o interesse aparentemente maior dos respondentes mulheres com o 

tema, visto que proporcionalmente, em relação à população de respondentes, as 

mulheres representam 19,5% do quadro funcional. 

 
Gráfico 4: Gênero dos respondentes. 

Finalmente, conforme apresentado no Gráfico 5, perguntados se possuem 

atividades relacionadas com o tema, 56% aproximadamente responderam que sim, 
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enquanto 44% responderam que não. Particularmente, este é um dado interessante 

pois pode trazer a sugestão de que a grande maioria dos respondentes tem 

conhecimento sobre as atividades de combate à corrupção, o que facilitaria a 

compreensão das questões aplicadas no questionário. 

 
Gráfico 5: Vinculação das atividades dos respondentes com o tema. 

 

4.3.2 Análise das afirmativas vinculadas às Questões 2 a 9: 

Considerando as Questões 2) a 9), formuladas para avaliar a percepção dos 

stakeholders em relação às 8 dimensões do QEM, são apresentados a seguir os 

resultados verificados para estas questões.  

Conforme já apresentação no Quadro 11, considerando todas as cinco 

afirmativas vinculadas à Questão 2), tem-se que a maioria das atribuições dos 

respondentes foi feita aos valores 4 e 5, conforme pode ser visto no Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Concordância ao Comprometimento da Alta Administração 

 

Sendo assim, analisando as informações que constam do Quadro 11 e do 

Gráfico 6, chega-se à conclusão de que aproximadamente 69% dos respondentes 

são favoráveis positivamente ao comprometimento da Alta Administração com o 

combate à corrupção na empresa pesquisada. Ou de outra forma, cerca de 70% dos 

empregados se entende que na organização investigada a Alta Administração 

possui um papel atuante sobre o tema, liderando pró-ativamente as ações 

necessárias para tal. 

Esta percepção está em linha com a opinião do Diretor MG, quando afirma 

que o papel da alta administração deve ser firme na condução das ações de 

Compliance, ao estabelecer uma estrutura que possibilite melhorias constantes de 

seus controles internos e lhe repasse as informações necessárias no momento certo, 

visando estabelecer as decisões adequadas para tratar com o tema. Deve ainda 

demonstrar comprometimento com as ações que sejam necessárias para a melhoria 

dos procedimentos internos, e consequentemente, de sua estrutura de Compliance 

anticorrupção.  

Cabe ressaltar ainda a opinião do Diretor Z, em linha com os principais pontos 

identificados nas respostas do questionário, ao afirmar que a Alta Administração 

deve dar o exemplo, atuando com rigor e de forma enfática sobre os valores que 
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legitimam para a organização o combate à corrupção. Mais ainda, este papel deve 

ser desempenhado de forma compartilhada com todos os empregados, sempre na 

busca de aperfeiçoar os procedimentos e controles empregados na função de 

Compliance anticorrupção. 

Utilizando o mesmo raciocínio para a Questão 3), o Gráfico 7 mostra a 

distribuição de atribuições para esta questão. Neste caso, verifica-se que 

aproximadamente 65% dos respondentes identificam que a empresa possui alguma 

norma, código ou política formal que descreve como a organização lida e orienta 

seus empregados no combate à corrupção.  

 
Gráfico 7: Concordância com a existências de normas e políticas anticorrupção. 

 

Para o Diretor Z, a existência de normas e procedimentos que tratem do 

Compliance anticorrupção é de grande importância, corroborando as informações 

encontradas no Gráfico 7. Para este diretor, é fundamental que todos os 

empregados formem uma consciência coletiva a respeito destes normativos, de 

forma que seus valores se alinhem àqueles defendidos pela organização, o que, 

neste caso, se traduziria em uma legitimidade para estas normas. 
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Já em relação à Questão 4, que trata de como a organização se relaciona 

com seus parceiros e fornecedores sobre o combate à corrupção, a distribuição de 

atribuições foi a seguinte, conforme o Gráfico 8. 

 
Gráfico 8: Distribuição da frequência de atribuições para fornecedores e 
parceiros. 

 

Neste caso, verifica-se que para quase 40% dos respondentes a organização 

possui uma atuação efetiva com parceiros e fornecedores sobre o tema, Já para 

aproximadamente um terço de seus empregados, a empresa ainda não possui uma 

atuação efetiva. Porém, se considerado a atribuição ao valor 3, quase 60 % dos 

empregados pensa que a organização pesquisada possui atuação de destaque junto 

a fornecedores e parceiros.  

Ressalta-se aqui a declaração do Diretor MG, ao enfatizar a importância de a 

organização pesquisada possuir um código de conduta para fornecedores onde são 

estabelecidas as principais regras que devem ser seguidas pela organização e seus 

fornecedores em relação ao tema. Com isto, de acordo com este diretor, tem-se uma 

atuação proativa de relacionamento com sua cadeia de valor, onde se estabelece de 

antemão as práticas de conduta e valores éticos a serem seguidos por todas as 

partes durante a vigência dos contratos por eles estabelecidos. 
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Acrescenta o Diretor Z que, em relação a fornecedores e parceiros, a 

organização deve buscar aqueles que possuam valores e culturas semelhante aos 

seus na questão do combate à corrupção. Neste caso, os contratos entre as partes 

expressariam este alinhamento de opiniões e legitimariam as relações comerciais 

entre todos no que tange o combate às fraudes e à corrupção.  

Analisando agora os resultados da Questão 5, que trata da relação da 

empresa junto aos demais stakeholders, conforme o Gráfico 9, aproximadamente 65% 

dos empregados da empresa percebem que a organização possui bons canais de 

relacionamento com seus stakeholders. Para um terço de seus empregados, a 

organização pode melhorar este relacionamento.  

É importante ressaltar que, ao analisar mais detalhadamente este item, 

percebe-se que a relevância para esta menor concordância está concentrada nas 

afirmativas que tratam exclusivamente das possíveis discussões com stakeholders 

sobre o combate a corrupção, sendo, que neste caso, a organização precisaria 

inserir o tema mais afirmativamente. 

 
Gráfico 9: Distribuição de Atribuições para o relacionamento com os 
Stakeholders. 
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organização com seus stakeholders em relação ao tema pesquisado. Para ele, o 
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combate à corrução deve se utilizar de procedimentos e controles que estejam em 

constante evolução. Desta forma, a organização deve estar atenta à existência de 

boas práticas empregadas e sugeridas pelos stakeholders que possibilitem o 

aperfeiçoamento de seus procedimentos anticorrupção. 

A seguir, em relação à Questão 6, que trata da utilização de um sistema de 

gestão de riscos que também monitore e trate os riscos vinculados a corrupção e 

fraude, o Gráfico 10 mostra a percepção dos respondentes para esta questão. 

 
Gráfico 10: Distribuição de atribuições para o uso de sistema de gestão de 
riscos. 

 

Nesse caso, aproximadamente 45% dos respondentes avaliam positivamente 

as ações da empresa da empresa a respeito de como ela gerencia seus riscos 

corporativos, incluindo aqueles que tratam de corrupção e fraude. Mais ainda, 

considerando também o valor 3, tem-se que para mais de 65% das pessoas a 

empresa possui ações relevantes para gerenciar os seus riscos, bem como para 

mitigar aqueles vinculados a corrupção e fraude. 

Nesse item, a percepção do diretor MG é de que um sistema de gestão de 

riscos é inerente a qualquer modelo efetivo de combate a corrução. Ele afirma que a 

construção de qualquer metodologia de Compliance passa pela utilização de um 

adequado sistema de gestão de riscos, que possibilite antecipar possíveis situações 
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vulneráveis e fornecer as informações necessárias para uma atuação eficiente dos 

procedimentos de Compliance anticorrupção.  

Opinião similar possui o Diretor Z, ao afirmar categoricamente que um 

sistema de gestão de riscos deve se focar na prevenção. Neste caso, um sistema 

deste tipo só será eficiente e eficaz se fornecer informações que tenham qualidade e 

credibilidade para que efetivamente possam ser usadas nas ações da organização 

destinadas ao combate à corrupção. 

Tendo em vista agora a Questão 7, que trata das ações relacionadas a um 

canal de denúncia, a distribuição dos valores apontados pelos respondentes está 

descrita no Gráfico 11 a seguir. 

 
Gráfico 11: Distribuição de atribuições para o canal de denúncia. 

 

Percebe-se que mais de 44% dos respondentes avaliam favoravelmente a 

atuação do canal de denúncia da empresa pesquisada. Ainda, para mais de 60%, a 

empresa possui um canal de denúncia com ações relevantes em relação ao seu 

papel dentro da empresa e ao combate à corrupção. Porém, chama a atenção o 

valor de 9% de respondentes que não se posicionaram sobre alguma afirmativa 

deste tema, provavelmente por não possuírem informações suficientes a respeito do 

funcionamento do canal de denúncia. Certamente é um referencial que merece uma 

análise mais detalhada dos motivos por parte da pela organização. 

24,4% 

20,0% 
17,8% 

15,6% 
13,1% 

9,1% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

5 4 3 2 1 Vazio

7- Canal de Denúncia 



122 

 

A visão do diretor MG sobre o canal de denúncia é clara e alinhada com as 

melhores práticas mencionadas no Capítulo 2. Neste caso, seu objetivo está focado 

em ser a porta de entrada para receber as possíveis denúncias dos públicos internos 

e externos e repassar aos órgãos internos adequados da organização que tenham 

competência para analisar e tratar a denúncia. Ressalta-se, porém, que, em sua 

opinião, como também do Diretor Z, o instituto do anonimato do denunciante deve 

existir, mas ser visto com parcimônia, visto que muitas denúncias podem ser 

infundadas e feitas somente no intuito de prejudicar o denunciado. 

Em relação à Questão 8, que trata da capacitação e treinamento dos 

empregados da empresa sobre o combate à corrupção, as informações pertinentes 

podem ser vistas no Gráfico 12. 

 
Gráfico 12: Distribuição de atribuições para capacitação e treinamento. 

 

Em relação a este tema, percebe-se uma concordância positiva de 

aproximadamente 40% para este tema, sendo que, para mais de 55% dos 

respondentes, a organização possuiria ações relevantes de treinamento e 

capacitação no combate a corrupção. Já a concordância negativa ficou em quase 

42 % dos respondentes.  

A explicação para um valor não elevado da concordância positiva pode residir 

no fato de que, embora a organização possua uma área formal que centraliza e 

gerencia os seus treinamentos, ainda sim, aqueles que são direcionados para o 
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combate à corrupção e fraude seriam pontuais, não havendo uma trilha periódica de 

capacitação sobre o tema. 

Apesar disto, percebe-se grande comprometimento da organização com a 

questão do treinamento. Tanto o Diretor Z como o Diretor MG afirmaram 

enfaticamente a necessidade de que uma organização comunique e capacite 

adequadamente e periodicamente seus empregados em relação ao combate à 

corrupção. 

Para o Diretor MG, as organizações devem estabelecer claramente seu foco 

de capacitação sobre o tema. Todos seus empregados devem ser informados e 

comunicados periodicamente sobre as políticas e códigos da organização a respeito 

do combate à corrupção, principalmente os gestores, coordenadores de projeto e 

empregados que tenham contato direto com agentes públicos, os quais devem 

possuir uma capacitação mais abrangente sobre o tema.  

Ainda, nesta mesma questão, o Diretor Z enfatiza que por meio da 

capacitação de todos seus empregados é que a organização poderá construir 

internamente uma consciência coletiva onde se perceba que somente com uma 

atuação em conjunto de todos, gestores e empregados, é que a organização terá 

legitimidade e sucesso no combate à corrupção. 

E para a Questão 9, a última sob análise de forma semelhante às sete 

anteriores, que trata do exercício das funções de Compliance anticorrupção na 

organização pesquisada, os resultados da distribuição de valores atribuídos está 

descrita no Gráfico 13. 
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Gráfico 13: Distribuição de valores atribuída ao exercício das funções de 
Compliance anticorrupção. 

 

Este item foi identificado como o de menor concordância positiva pelos 

respondentes da empresa pesquisada. No caso, o indicador atingiu o valor 

aproximado de 30,9%, ou seja, apenas um terço dos empregados conseguem 

identificar positivamente alguma autoridade responsável pelas ações da organização 

neste tema. Ao incluir o valor 3 nesta contagem, chega-se em um valor de 52,9%, 

mostrando que pouco mais de metade da empresa identifica a existência relevante 

de alguma autoridade dentro da organização agindo nas ações relacionadas ao 

combate à corrupção. 

A principal justificativa para este resultado provavelmente se deve ao fato de 

a organização possuir diversas atividades, normativos, procedimentos e ferramentas 

que tratam do tema distribuídos em diversos órgãos, como auditoria interna, 

ouvidoria, comitê de ética, grupo gestor SOX, etc.. Porém, ainda não existe algo que 

gerencie e trata de forma centralizada e integrada as informações e produtos 

elaborados pelas áreas mencionadas anteriormente. Com isto, as pessoas podem 

ter uma percepção difusa sobre como a empresa se organiza e se estrutura para 

realizar as suas ações de combate à corrupção. 
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4.3.3 Análise das afirmativas vinculadas à Questão 10: 

Agora se faz a apresentação dos resultados verificados para a Questão 10, 

no intuito de verificar a percepção geral dos respondentes a respeito de conceitos 

chave para o Compliance anticorrupção. Assim sendo o Gráfico 14 apresenta a 

concordância positiva para as afirmativas 10.1 a 10.6. 

  
Gráfico 14: Concordância positiva de conceitos gerais sobre combate à 
corrupção nas organizações.  

 

As analisar os resultados identificados para as afirmativas 10.1 a 10.6, 

percebe-se claramente que os conceitos centrais de combate à corrupção possuem 

elevada aceitação entre os respondentes. De outra forma, percebe-se que para os 

empregados da empresa investigada, as organizações no geral devem tratar o 

combate à corrupção em todos os seus níveis, desde o estratégico até o operacional. 

É importante ressaltar que este resultado é similar e tem total apoio da 

direção da organização, conforme pode ser apurado nas entrevistas realizadas. Para 

o Diretor MG, a empresa deve primar pela transparência, rigor e bom senso na 

aplicação da legislação e dos seus códigos internos sobre o tema. Além disto, deve 

buscar ações que envolvam todos na empresa, desde o nível estratégico até o 
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operacional, estabelecendo regras claras e que devem ser comunicadas para todo 

seu corpo funcional de como sua governança deve atuar no combate à corrupção. 

Nesta mesma linha de raciocínio, o Diretor Z afirma que a organização deve 

ser transparente nas ações utilizadas no combate à corrupção e buscar construir 

uma relação de confiança entre todos que participam destas ações. Para tanto, deve 

valorizar e transmitir confiança àqueles que estão na linha de frente na execução 

dos controles e procedimentos vinculados ao combate à corrupção.  

Além disto, para seus empregados, as organizações devem estabelecer 

orientações e monitorar as suas relações com agentes públicos, utilizar um sistema 

de gestão de riscos que possibilite identificar e monitorar os eventos vinculados à 

corrupção e fraude, desenvolvendo controles internos que visem mitigar este tipo de 

riscos. Ainda, deve promover treinamentos periódicos para todos, empregados e 

gestores, sobre o tema. 

Ressalte-se, ainda, a importância deste tema de relacionamento com agentes 

públicos por meio das declarações dadas pelo diretor MG e também pelo Diretor Z 

em ambas as entrevistas, ao afirmarem que toda organização deve focar sua 

conduta com estes agentes com base na transparência e ética e guiados por seus 

códigos a respeito.  

Nesse caso, para esses diretores, faz parte do trabalho de vários de seus 

empregados o contato frequente com o governo, e para estes deve-se desenvolver 

uma capacitação específica e processos internos robustos que blindem e monitorem 

a execução das suas atividades, mitigando assim o risco de que ocorram quaisquer 

tipos de desvios de conduta ou fraude. 

Adicionalmente, os respondentes concordam com a ideia de que a 

organização deve buscar utilizar uma metodologia que mostre a evolução da sua 

maturidade no tratamento do tema. Esta questão tem o apoio do diretor MG. Para 

ele, critérios e indicadores sugeridos por metodologias reconhecidas em nível 

nacional ou internacionalmente podem ser vistas como um guia e uma referência 

para que a organização possa balizar e avaliar sua eficácia no combate à corrupção. 
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E, por último, em um patamar menor, mas de grande relevância, identificou-se 

que os respondentes concordam em sua maioria com a necessidade de que as 

organizações dediquem recursos destinados a lidar com as ações vinculadas ao 

combate à corrupção, de preferência de forma centralizada e integrada. 

E, neste sentido, ressaltem-se as palavras do diretor MG sobre o contexto 

descrito no parágrafo anterior. Para MG, a organização, considerando sua cultura e 

características de negócio, deve estabelecer uma estrutura adequada para o 

combate à corrupção, disponibilizando recursos para tal, além de empoderar aqueles 

que irão atuar operacionalmente neste tipo de função. Além disto, deve-se ter claro 

que a função de Compliance não é somente de fiscalização, mas acima de tudo, de 

prevenção, de monitoramento e de manutenção de um constante diálogo entre 

quem fiscaliza e quem executa os procedimentos operacionais na organização. 

Efetuando uma síntese para esta questão, se pode empregar as palavras do 

Diretor Z, onde afirma que a organização deve construir uma governança 

anticorrupção que tenha valores e procedimentos que sejam conhecidos e 

assumidos por todos, criando um ambiente tal onde as ações executadas sejam 

vistas como legítimas, e assim, tragam a eficiência e eficácia esperada para o 

combate à corrupção. 

4.3.4 Análise das afirmativas vinculadas à Questão 11: 

Por último, tem-se a avaliação para as respostas obtidas para a Questão 15 

do Questionário. Os resultados apurados para esta questão podem ser verificados 

por meio do Gráfico 15 apresentado a seguir. 
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Gráfico 15: Percepção da efetividade como controle interno dos itens que 
compõem as oito dimensões do QEM. 

Analisando o Gráfico 15, verifica-se que os controles mais relevantes para os 

respondentes é a existência de normativos e procedimentos que formalizem e 

orientem a conduta da organização no combate a corrupção, e o comprometimento 

da alta administração com o tema. A união destes dois controles faz todo sentido, 

visto que, conforme descrito na subseção 2.2, espera-se que as organizações se 

posicionem claramente e de forma transparente sobre como proceder no combate à 

corrupção. E, para que as ações esperadas a partir destes procedimentos surtam 

efeito, é fundamental o apoio incondicional da Alta Administração. 

Continuando a análise, para os respondentes, é considerado fundamental 

capacitação e treinamento dos empregados em conceitos de combate à corrupção, 

que a organização possua um sistema de gestão de riscos atuante e que também 

monitore e possua controles que mitiguem os riscos vinculados aos eventos de 

corrupção e fraude. E ainda, no mesmo patamar de relevância, ressalte-se a 

importância dada pelos respondentes à necessidade de as organizações possuírem 

um canal de denúncia autônomo, que receba as denúncias de corrupção e fraude 

tanto de agentes internos como de externos. 

A seguir, em um patamar um pouco inferior de importância de concordância, 

mas ainda sim relevante, os respondentes afirmam que as organizações devem 

constituir recursos e dedicar pessoas para tratar de forma centralizada e integrada 

as funções de Compliance anticorrupção. Ainda, para estes empregados, é 

83% 
89% 

62% 58% 

77% 80% 79% 
68% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

Percepção dos respondentes para as oito dimensões do QEM 

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8



129 

 

importante que a organização monitore e desenvolva ações alinhadas com seus 

fornecedores e parceiros sobre o tema. 

Por último, observa-se que os respondentes dão menor destaque, embora 

ainda com concordância relevante, às tratativas sobre o tema com seus stakeholders. 

O que se percebe é que, neste caso, embora seja importante, pode não ser 

prioridade para os empregados que a organização identifique e discuta as 

preferências dos stakeholders sobre o combate a corrupção. 

Em resumo, ao observar os resultados para a Questão 11 do questionário, 

percebe-se que os empregados da organização pesquisada avaliam como 

relevantes os itens definidos como as dimensões do QEM. Neste caso, infere-se que 

a ferramenta teria uma elevada probabilidade de ter sua utilização compreendida e 

bem recebida por seu quadro funcional. 

4.3.5 Enquadramento no QEM conforme percepção dos respondentes: 

O Gráfico 16 apresenta o resultado consolidado do cálculo estatístico 

realizado para a maturidade de cada categoria de controle do QEM, de acordo com 

a metodologia descrita na Seção 3.2.3, conforme a percepção dos stakeholders 

internos da organização sob investigação.  

 
Gráfico 16: Pontuação calculada para cada categoria de controle do QEM com 
base nos questionários aplicados. 
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Neste gráfico, se verifica que a organização, na percepção de seus 

empregados e gestores, possui uma governança anticorrupção homogênea e acima 

da média em relação ao mercado, isto porque todas estas categorias foram 

enquadradas em estágio igual ou superior a 3. 

O Quadro 15 apresenta o enquadramento maturidade da organização na 

percepção dos stakeholders internos, gestores e empregados, com relação às 

práticas de governança utilizada pela organização pesquisada no combate à 

corrupção, e foi preenchido com base nas respostas obtidas pelos questionários 

aplicados. Ressalta-se que se manteve o mesmo formato do Quadro 14, visando 

efetuar comparações de resultados entre ambos os quadros. 

Desta forma, o enquadramento efetuado para a organização pesquisada no 

QEM, com base na percepção de seus gestores e empregados, e que está 

apresentado no Quadro 15, está vinculada aos resultados apresentados no Gráfico 

15 considerando os intervalos mencionados anteriormente. 

Quadro 15 – Quadro que mostra a evolução de uma organização no combate à corrupção, 

conforme os questionários aplicados a seus empregados. 

 
Estágios de evolução da maturidade da organização 

no combate à corrupção 

Categoria de Controle Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 5 

Comprometimento da alta 
direção    X  

Existência de políticas, 
códigos, normas (de ética, de 
conduta, etc.) ou mesmo um 
programa de integridade 

   X  

Fornecedores e parceiros 
possuem programas, 
normativos ou códigos que 
tratam do combate à corrupção 

   X  

Participação dos demais 
stakeholders nas ações 
desenvolvidas no combate à 

   X  
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corrupção 

Avaliação de riscos    X  

Existência de canal de 
denúncia    X  

Treinamento e capacitação de 
gestores e empregados   X   

Autoridade que implementa e 
fiscaliza os normativos sobre o 
tema ou a programa de 
integridade (Compliance) 

  X   

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Avaliando os resultados apresentados no Quadro 15, verifica-se que seis 

categorias de controle foram enquadradas no estágio 4 do QEM, e apenas duas 

categorias foram enquadradas no estágio 3, sendo elas treinamento e capacitação e 

autoridade que atua no programa de integridade.  

Desta forma, percebe-se que, na percepção de seus empregados e gestores, 

e conforme a metodologia de avaliação estabelecida para o QEM, a organização 

possui a maioria de suas categorias de controle, e, consequentemente, a maior parte 

de sua governança no combate à corrupção, em um estágio de maturidade acima do 

padrão intermediário, e, de outra forma, em um patamar avançado de maturidade 

em relação aos requisitos exigidos pela Lei 12.846/2013. 

Mesmo as duas categorias de controle que foram classificadas em um 

patamar inferior, para ambas, ainda sim, seu enquadramento constitui um nível 

adequado de governança, suficiente provavelmente para se adaptar aos preceitos 

exigidos pela Lei 12.846/2013. 

A Seção 4.4 a seguir trará uma comparação dos enquadramentos no QEM 

feitos de acordo com a análise documental da organização pesquisada e conforme 

percepção de seus gestores e empregados. 
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4.4 AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE ANÁLISE DOCUMENTAL E 

PERCEPÇÃO DOS STAKEHOLDERS INTERNOS. 

O Quadro 16 resume e compara os enquadramentos realizados tanto com 

base na pesquisa documental (Pd) como na percepção dos gestores e empregados 

(Pge) da organização. 

Quadro 16 – Quadro comparativo que mostra a maturidade da organização no combate à 

corrupção, considerando a pesquisa documental e os questionários aplicados a seus 

empregados. 

 Estágios  

Categoria de Controle 1 2 3 4 5 

Comprometimento da alta direção    Pge; 
Pd  

Existência de políticas, códigos, normas (de ética, de 
conduta, etc.) ou mesmo um programa de integridade    Pge; 

Pd  

Fornecedores e parceiros possuem programas, 
normativos ou códigos que tratam do combate à 
corrupção 

   Pge; 
Pd  

Participação dos demais stakeholders nas ações 
desenvolvidas no combate à corrupção   Pd Pge  

Avaliação de riscos    Pge; 
Pd  

Existência de canal de denúncia    Pge Pd 

Treinamento e capacitação de gestores e empregados   Pd; 
Pge   

Autoridade que implementa e fiscaliza normativos 
sobre o tema ou programa de integridade (Compliance)   Pd; 

Pge    

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

As diferenças identificadas nos resultados apurados no Quadro 15 em relação 

aquelas do Quadro 14, e consolidadas no Quadro 16, ocorreram nas categorias de 

controle relativas a stakeholders e canal de denúncia.  

Em relação à categoria de comprometimento da alta direção, ressalte-se o 

reconhecimento, por parte dos empregados de que ações como os atos de adesão 



133 

 

da organização a protocolos e padrões que tratam do combate a corrupção, além da 

atuação de órgãos como a Auditoria Interna, Comitê de Ética e Ouvidoria são uma 

ação relevante para esta categoria e, por isto, definidas como uma governança 

acima da média quando da avaliação documental. 

No caso da categoria de normativos, é importante frisar, que por meio dos 

resultados apurados no questionário aplicado, que os empregados têm 

conhecimento daqueles que são empregados no combate à corrupção e o 

reconhecem como uma ferramenta para tal uso. Esta é uma consideração 

importante, pois o conhecimento das normas e regras sobre este tema auxilia 

sobremaneira a que eventos de fraude e corrupção sejam minimizados ou mesmo 

desencorajados. 

Para as categorias de fornecedores, conforme as respostas obtidas, seus 

resultados podem ser vistos como um reconhecimento de um esforço da empresa no 

sentido de aprimorar seu relacionamento com seus parceiros. O lançamento de um 

portal interativo visando aperfeiçoar e dinamizar este relacionamento, além do 

lançamento de um código de conduta para fornecedores deve ter contribuído para 

esta percepção dos empregados em relação a esta categoria de controle. 

No caso da categoria de stakeholders, a empresa pesquisada possui grande 

experiência no relacionamento com seus públicos interessados, sendo que alguns 

de seus programas realizados em conjunto com estes possuem reconhecimento 

nacional e internacional. Porém, neste caso, a análise documental não demonstrou 

que a empresa realize discussões que tratem do tema anticorrupção.  

Provavelmente, os respondentes tenham em mente este enorme esforço da 

empresa em atuar junto aos stakeholders para proporcionar o valor apurado, nos 

questionários, mas sem necessariamente ter a ciência que o tema do combate a 

corrupção ainda não é tratado nestas discussões. Ressalte-se também o valor 

significativo encontrado para respostas em branco, que tem origem no fato das 

pessoas não conhecerem o tema ou não terem informações suficientes para opinar 

a respeito. 
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Já em relação à categoria de avaliação de riscos, uma possível explicação 

sobre o alinhamento de maturidade verificado entre a análise documental e as 

respostas dos questionários pode ser explicado pelo enorme esforço de anos que 

iniciativas como da Gestão SOX e da implantação de um sistema integrado de 

gestão de riscos, as quais possuem ações que abrangem todas suas diretorias e 

influenciam diversos dos seus processos operacionais. Além disto, cumpre ressaltar 

as atividades desempenhadas pelas Auditorias Interna e Externa, que cada vez mais 

elaboram seus programas de testes baseados em análise de riscos e, com isto, 

exigem dos empregados que tenham compreensão do tema para entender e lidar 

com as atividades de auditoria. 

Já no caso do canal de denúncia, embora em ambas as metodologias a 

organização tenha obtido um resultado acima do estágio 3, ainda sim, a 

discrepância verificada pode ser explicada pelo fato dos empregados não 

perceberem que este controle possa ser visto como um referencial para o mercado. 

Isto se explica, provavelmente, pelo seu pouco uso por parte dos respondentes, ou 

mesmo pelo desconhecimento da abrangência de sua atuação e do reconhecimento 

da sua excelência operativa por parte daquelas pessoas e entidades que 

efetivamente já o utilizaram. 

Para a categoria de treinamento e capacitação, ambas as metodologias de 

análise obtiveram a mesma percepção de maturidade. Ou seja, embora a 

organização promova e estimule a capacitação técnica de seus empregados, estes 

provavelmente identificam que os treinamentos relacionados ao tema desta pesquisa 

ainda são pontuais, não possuindo um caráter periódico e que abranjam todos os 

seus profissionais; 

A mesma situação foi vista para a categoria de quem fiscaliza e implementa 

as ações que são descritas nos normativos anticorrupção da empresa pesquisada. 

Neste caso, o fato de a organização possuir disperso em diversos órgãos a 

autoridade para tratar do tema, dentro das atribuições de cada um destes órgãos, 

sem que se tenha alguém que o faça de forma centralizada e integrada, foi 

percebido pelos respondentes e, isto resultou, provavelmente, em uma resposta 

alinhada com a análise documental. 
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4.5 PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA QUE 

PERMITAM APERFEIÇOAR A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

NO COMBATE À CORRUPÇÃO 

Ao analisar os resultados apresentados nos Quadro 14, 15 e 16, descritos nas 

seções 4.2 e 4.3, as ações de governança propostas teriam a finalidade de levar a 

organização atingir pelo menos o estágio 3 em todas as categorias de controle.  

Ainda, deve-se assumir como situação ideal que ambas as avaliações 

efetuadas, utilizando a análise documental e a percepção dos gestores e 

empregados, tenham o mesmo estágio de enquadramento. Porém não foi o que 

ocorreu na prática. No caso, percebeu-se que as discrepâncias identificadas são de 

no máximo um estágio e teriam como principal motivo possível desconhecimento ou 

a não utilização por parte dos respondentes da totalidade das ações de controle 

existentes atualmente pela organização que podem ser utilizadas no combate à 

corrupção. Desta forma, uma ação inicial a propor seria a organização reforçar a 

comunicação e informação dos projetos e atividades existentes a todos seus 

colaboradores a respeito deste tema.  

Isto considerado, definiu-se que para este trabalho será considerado que as 

ações de aperfeiçoamento da governança a serem propostas terão como base a 

análise documental, pois é ela que aponta a real situação dos controles atualmente 

existentes na organização. 

A partir desta premissa, verificou-se que as categorias de controle que 

apresentam grau de maturidade mais elevado estariam vinculadas ao 

comprometimento da alta direção, existência de políticas e normas, Fornecedores e 

parceiros, gestão de riscos e ao canal de denúncia. Nestas categorias a organização 

teria um nível de governança acima da média e possíveis ações de aperfeiçoamento 

teriam o objetivo de implementar pequenas melhorias na situação já existente, caso 

a organização julgue como necessárias, visando ser reconhecida como referência 

em boas práticas no tema pelo mercado. 

Para a categoria de comprometimento da alta direção, uma recomendação 

interessante seria, após implementado o projeto de gestão de riscos, passar a 
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receber reportes periódicos com diagnóstico a respeito do mapa de riscos para 

eventos de corrupção e utilizar estas informações em suas deliberações, durante as 

reuniões de diretoria e descrever as principais ações da organização sobre o tema 

em seus relatórios de gestão. 

A seguir, para a categoria de políticas, códigos e normas, a principal sugestão 

seria estabelecer um código de conduta que centralizasse todas as determinações e 

valores já definidos pela organização em um único documento, o que facilitaria a 

comunicação e internalização destas informações em todos seus empregados. 

Já no caso da categoria de avaliação de riscos, recomenda-se que a 

organização finalize seu projeto de implantação do sistema de gestão de riscos e, a 

partir daí, estabeleça suas prioridades de tratamento para os riscos previamente 

identificados, incluindo o tratamento dos riscos vinculados aos eventos de fraude e 

corrupção.  

Nesse caso, o ideal é que se identifique as principais áreas vulneráveis e 

respectivos controles de mitigação e se aperfeiçoe ou elabore controles caso 

necessário. Adicionalmente, recomenda-se o mapeamento das áreas e pessoas que 

se relacionam com o setor público. 

Já no caso da categoria de fornecedores e parceiros, uma sugestão de plano 

de ação seria o desenvolvimento de um processo que faça um diagnóstico de 

avaliação de como seus parceiros e fornecedores classificados como críticos vêm 

desenvolvendo ações de combate à corrupção e se estas ações estão alinhadas 

com aquelas em desenvolvimento na organização pesquisada. Ainda, outra ação de 

melhoria seria a organização definir, em todos seus instrumentos contratuais, 

cláusulas específicas que se refiram a casos de corrupção e fraude. 

Em relação às demais categorias, a organização, em uma avaliação ainda 

preliminar, atinge o estágio 3 de maturidade, o que lhe fornece requisitos de 

governança suficientes para lidar adequadamente com o combate à corrupção e, 

consequentemente, estaria apta a atender à Lei 12.846/2013. Ainda assim, ações 

adicionais seriam recomendadas para que obtivesse um estágio elevado de 

governança no combate à corrupção para estes itens. Sendo assim, possíveis 
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planos de ação a serem sugeridos estariam focados em elevar qualitativamente o 

patamar atual de governança da organização para estes controles. 

Para a categoria de controle que trata de capacitação e treinamento, a 

sugestão inicial seria a organização elaborar um programa de treinamento específico 

para o tema do combate à corrupção, envolvendo todos os seus níveis hierárquicos, 

e determinando uma frequência periódica de realização destes treinamentos dentro 

de cada ano. 

Neste caso, todos os empregados deveriam passar por um treinamento 

básico obrigatório, dando ciência de conhecimento da documentação interna 

existente da organização sobre o tema. Para aqueles profissionais em situação de 

maior vulnerabilidade, gestores e coordenadores de projetos, seriam oferecidas 

capacitações adicionais sobre corrupção e fraude, visando minimizar a ocorrência 

destas situações pelo desconhecimento das pessoas sobre os normativos da 

empresa. 

Para a categoria dos stakeholders, a organização já possui atualmente um 

mapeamento dos seus principais públicos interessados, bem como canais de 

relacionamentos estabelecidos e em funcionamento. Senso assim, a sugestão 

principal seria, no momento considerado adequado, inserir discussões sobre o tema 

em meio às discussões já existentes em seus canais de relacionamento, reportando 

posteriormente os seus resultados às pessoas responsáveis por executar as funções 

de Compliance anticorrupção. 

Por último, em relação a uma autoridade que implementa e fiscaliza os 

normativos anticorrupção, a recomendação é que a organização estabeleça um 

órgão e/ou pessoa que centralize as ações operacionais desta função, tendo suas 

atividades orientadas por um regimento interno formalizado. Ainda, que esta 

autoridade estabeleça relacionamentos com os demais órgãos da empresa que 

atuam no tema, como ouvidoria, comitê de ética, auditoria, etc., além de fornecer 

reportes periódicos a alta administração. É importante frisar que o seu projeto de 

gestão de riscos, em fase final de implementação, já prevê esta necessidade. 
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O Quadro 17 a seguir apresenta um sumário das recomendações propostas 

nesta subseção. 

 
Quadro 17 – Resumo das Recomendações Propostas visando o Aperfeiçoamento das 
Categorias de Controle do QEM 

Categoria de Controle Recomendação de Plano de Ação 

Recomendação Geral 
• Aperfeiçoar a comunicação interna a respeito de seu ambiente de 

controles internos anticorrupção. 

Comprometimento da Alta 

Direção 

• Receber reportes periódicos da autoridade de Compliance. 

• Utilizar as informações do reporte nas suas deliberações e 

reuniões. 

• Descrever as principais ações sobre o tema nos relatórios de 

gestão. 

Políticas e Normas • Elaborar código de conduta; 

Avaliação de Riscos 
• Finalizar o projeto de implantação do sistema de gestão de riscos, 

identificar áreas vulneráveis e definir as ações prioritárias para 

aperfeiçoamento de seus controles anticorrupção. 

Fornecedores e parceiros 

• Identificar se as ações anticorrupção dos fornecedores críticos 

estão alinhadas com a da organização. 

• Elaborar clausulas anticorrupção nos contratos comerciais com 

seus parceiros e fornecedores. 

Canal de Denúncia 
• Intensificar a comunicação interna a respeito da utilidade do canal 

de denúncia. 

Demais stakeholders 

• No momento adequado, passar a inserir discussões sobre 

combate à corrupção dentro dos seus canais de relacionamentos 

com os stakeholders; 

• Reportar o resultado destas discussões à autoridade de 

Compliance. 

Capacitação e Treinamento • Elaboração de um programa de treinamento periódico sore o 
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tema; 

• Desenvolver treinamentos com níveis de capacitação 

diferenciados de acordo com as funções e responsabilidades dos 

seus empregados 

Autoridade de Compliance 

• Estabelecer órgão ou pessoa que centralize as informações obre 

o tema; 

• Desenvolver canais de relacionamento e alinhar as atividades de 

Compliance com os demais órgãos da organização que tenham 

atuação no combate à corrupção. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Capítulo apresenta as principais considerações a respeito dos resultados 

relacionados à investigação dos mecanismos de governança necessários para que 

uma organização geradora de energia elétrica pesquisada possa combater 

adequadamente práticas de corrupção, e, consequentemente, salvaguardar a 

perenidade de seu modelo de negócio. 

5.1 CONCLUSÕES  

Para este trabalho foi necessário estabelecer uma metodologia que seja 

facilmente replicável e permita avaliar a maturidade da governança de uma 

organização no combate a corrupção, pois, desta forma, se conseguiria identificar 

quais os mecanismos de governança anticorrupção são necessários e suficientes 

para cumprir com este objetivo.  

Sendo assim, em um primeiro momento, fez-se uma investigação na literatura 

acadêmica, em padrões e protocolos desenvolvidos por entidade com atuação 

reconhecida no tema e nas principais legislações nacionais vigentes, priorizando-se 

a análise sobre a lei brasileira.  A seguir, identificou-se um conjunto de práticas e 

procedimentos que podem ser usados como controles internos visando mitigar os 

riscos de corrupção nas organizações, conforme lista descrita no Quadro 12.  

Verificou-se que a quantidade de controles existentes e à disposição das 

organizações é vasta, mas não necessariamente de simples implementação. Assim, 

sendo, é necessário que cada empresa tenha pessoas com o conhecimento 

necessário, recursos e estrutura a disposição para categorizar e selecionar os 

controles que tenham importância para suas atividades e também gerenciar seu 

funcionamento. 

Também foram realizadas entrevistas com especialistas de mercado a 

respeito de mecanismos de governança anticorrupção, com foco nas categorias de 

controle empregadas para este fim. Nesse caso, verificou-se que todos os 

especialistas entrevistados fizeram considerações relevantes a respeito das oito 



141 

 

categorias de controle que compõem o QEM, legitimando assim a escolha feita por 

estas categorias como parâmetros para avaliação de maturidade das organizações 

no combate à corrupção. 

Posteriormente, identificaram-se as evidências dos controles anticorrupção já 

existentes dentro da organização pesquisada e fez-se o seu enquadramento no 

QEM com base nesta análise documental. A partir dos resultados apurados conclui-

se que a organização possui vários dos instrumentos de controle recomendados no 

mercado, aplica internamente estes controles, mas não possui ainda um processo 

ou autoridade que centraliza a sua atuação no combate a corrupção.  

De toda forma, com os instrumentos a disposição, a organização foi 

considerada como estando em uma transição entre os Estágios 3 e 4 de maturidade 

no combate à corrupção. Ainda, o enquadramento proposto pelo QEM mostra que a 

organização já possui uma governança anticorrupção que pode ser considerada 

como acima da média, sendo que em algumas categorias pode ser considerada 

como referência de mercado. 

Neste item em específico, o uso do recurso da média para realizar o 

enquadramento da organização no QEM pode ser aprimorada por meio do emprego 

de ferramentas estatísticas adicionais, como por exemplo,  de medidas de tendência 

central e de variação e de pontuação global. 

A seguir, aplicou-se o QEM com base na percepção dos seus gestores e 

empregados, no intuito de verificar se o os resultados verificados pela análise 

documental estão alinhados com aqueles apresentados pelas pessoas que 

trabalham na organização. Verificaram-se discrepâncias em quatro das oito 

categorias que compõem o QEM, sendo que todas foram de no máximo um estágio 

de diferença.  

Estas discrepâncias provavelmente ocorrem pelo fato dos respondentes não 

conhecerem, não utilizarem ou não reconhecerem alguns dos controles empregados 

pela organização como sendo de combate à corrupção, conclusão esta que pode ser 

reforçada pelo fato de o indicador do questionário que aponta o total de afirmativas 

não respondidas para estas categorias serem as mais elevadas.  
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Sendo assim, uma das principais recomendações para minimizar estas 

discrepâncias seria a organização reforçar a comunicação aos seus colaboradores 

dobre o funcionamento destas categorias de controle no combate à corrupção e 

estabelecer uma integração entre as diversas áreas e pessoas que se utilizam das 

informações sobre estas ações de controle. 

Ainda assim, ressalte-se que, no geral o enquadramento das categorias de 

controle baseada na percepção de seus stakeholders internos apresentou um 

resultado ainda mais favorável que aquele visto pela análise documental, visto que 

apenas seis categorias de controle se apresentam no estágio 4 de maturidade. O 

importante desta informação é que, em ambas as metodologias, a organização 

ficaria enquadrada no mesmo estágio de maturidade, ou seja, em uma transição 

para o Estágio 4. 

Ressalte-se também como resultado deste trabalho, considerando o 

enquadramento da organização sob investigação no QEM, a possibilidade de se 

poder priorizar os planos de ação necessários visando elevar a maturidade de sua 

governança no combate à corrupção. Constatou-se que estas ações devem priorizar 

três categorias: de stakeholders, de treinamento e capacitação e de autoridade que 

centraliza e fiscaliza normativos anticorrupção.  

Com isto, a partir da informação já mencionada de que diversos respondentes 

podem não ter conhecimento suficiente sobre a aplicação de controles empregados 

no combate a corrupção, tem-se que uma forma eficiente de informar e comunicar os 

empregados de uma organização sobre um determinado objeto é a realização de 

treinamentos, seminários, palestras e demais ferramentas de capacitação. 

Certamente possíveis planos de ação que privilegiem o aprimoramento desta 

categoria de controle irão possibilitar maior conhecimento dos gestores e 

empregados sobre as práticas de controle existentes, e desta forma, muito 

provavelmente, diminuir ou até mesmo eliminar as discrepâncias identificadas. 

Outro fator relevante para este trabalho foi o resultado das entrevistas feitas 

com dois diretores da organização. No caso, ficou claro que a percepção dos 

diretores para em relação ao uso de categorias de controle necessárias para se 
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construir uma efetiva governança anticorrupção passa pela utilização das oito 

categorias propostas como parâmetros de avaliação de maturidade utilizados neste 

trabalho.  

É interessante ainda observar o alinhamento das percepções dos diretores 

entrevistados com as boas práticas de mercado sobre ações anticorrupção. Ainda 

mais relevante, suas expectativas em relação a este tema estão tanto alinhadas 

entre si como com os valores e normas defendidos pela organização sob 

investigação, o que denota seu conhecimento do tema, bem como capacidade de 

liderar a organização nas ações necessárias para o combate à corrupção. 

Adicionalmente, além do posicionamento do seu sistema de governança 

existente para o combate à corrupção, é possível também avaliar se a organização 

já possui requisitos mínimos necessários para cumprir com os preceitos existentes 

na Lei 12.854/2013. Espera-se que, neste momento, este seja um dos grandes 

benefícios deste trabalho, visto que sua regulamentação foi feita somente no ano de 

2015 e, na prática, sua aplicação pelo poder público ainda não possui nenhum caso 

relevante concreto. Nesse caso, considerando o estágio de maturidade identificado 

por meio do QEM, conclui-se que a organização sob investigação possui os meios 

necessários para cumprir com os requisitos legais desta lei. 

Em síntese, o uso da ferramenta do QEM pode auxiliar sobremaneira as 

organizações na avaliação de sua governança anticorrupção, por ser facilmente 

replicável, independente de seu modelo de negócio e porte, ao identificar quais 

categorias de controle possuem maturidade e eficácia comprovadas e quais ainda 

necessitam de aperfeiçoamento. Como consequência disto, a organização também 

teria um cenário de aderência de suas práticas anticorrupção a possíveis exigências 

legais, como por exemplo a Lei 12.846/2013. 
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5.2 PRODUTOS OBTIDOS E SUGESTÕES DE ESTUDO 

Ao final, cumpridas as etapas deste projeto de pesquisa, e considerando os 4 

objetivos específicos nele estabelecidos, foram obtidos como produtos: 

a) OE 1  A identificação das principais práticas de controle que podem ser 

empregadas pelas organizações no combate à corrupção. 

b) OE 2  O desenvolvimento de uma ferramenta (QEM) que possibilite a 

organização avaliar e estruturar quais práticas de controle anticorrupção já 

possui e quais necessita desenvolver, considerando, em um primeiro 

momento, os requisitos legais exigidos pela lei anticorrupção brasileira e, 

em um segundo momento, as principais práticas de referência no mercado. 

c) OE 3  Um diagnóstico da percepção que os diretores (por meio das 

entrevistas), gestores e empregados (por meio dos questionários 

aplicados) da organização pesquisada (stakeholders internos) possuem 

sobre a governança existente para o combate à corrupção. 

d) OE 4  A proposição de um conjunto de planos de ação que priorizem o 

desenvolvimento de controles que visem o aperfeiçoamento da sua 

governança no combate à corrupção e ainda, que aumentem o nível de 

conhecimento e compreensão dos seus gestores e empregados a respeito 

destes controles. 

Considerando os produtos anteriormente listados nos itens a) a d) e o 

problema de pesquisa proposto neste trabalho, diversos temas adicionais de 

pesquisa podem ser sugeridos a partir dos resultados aqui obtidos. Alguns destes 

temas são mencionados a seguir. 

a) Estudo sobre possível alinhamento de práticas de corrupção na cadeia de 

valor (fornecedores e parceiros) 

b) Estudo sobre o possível alinhamento de expectativas no combate à 

corrupção entre os stakeholders e a organização. 



145 

 

c) Estudo sobre a eficácia e o desempenho dos controles sugeridos neste 

trabalho para utilização no combate à corrupção. 

d) Estudo sobre a aplicação e efeitos da lei anticorrupção nas organizações 

após dois anos de sua aprovação. 

e) Estudo sobre a percepção das ações anticorrupção com gestores e 

empregados em outras organizações de perfil semelhante à organização 

pesquisada. 

f) Estudo sobre os gastos com recursos e mudanças em processos, normas 

e na estrutura das organizações visando implementar e/ou aperfeiçoar sua 

governança de Compliance anticorrupção. 
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APÊNDICE 1 

FORMULÁRIO COM A ESTRUTURA DAS ENTREVISTAS COM OS 
PROFISSIONAIS DE MERCADO E DIRETORES DA ORGANIZAÇÃO 

NOME DO ENTREVISTADO:  

EMPRESA:  

FUNÇÃO:  

1) Defina corrupção. 

2) Quais as principais ameaças para a sociedade e as organizações quando um 

ambiente de corrupção está perenizado em seu meio, considerando o médio e  

3) Qual deve ser o papel das organizações no combate à corrupção, considerando 

seu ambiente de atuação e a sociedade onde atua? 

4) Como a organização pode estruturar internamento sua governança para lidar  

5) Como as organizações devem promover a transparência de suas relações com  

6) Qual deve ser o papel da Alta Administração de uma organização no combate à 

corrupção? 

7) Qual a importância de a organização, considerando seu papel no combate à 

corrupção, possuir normativos como código de ética, conduta ou até mesmo um 

Programa de Integridade? 

8) Como uma organização deve atuar em relação aos seus fornecedores, parceiros, 

e demais organizações que possam ter alguma atuação em seu nome, 

considerando as ações que julgue necessária para um combate efetivo à 

corrupção em sua cadeia de valor? 

9) Você considera que as organizações, nas discussões com seus demais 

stakeholders, deve inserir o tema do combate à corrupção e até eventualmente 

considerar suas expectativas nas ações que realize sobre o tema? 

10) Qual o papel que um sistema de gestão de riscos corporativos e controles 

internos deve ter no combate à corrupção? 
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11) Qual o papel esperado para um canal de denúncia no combate à corrupção? 

Como deve ser sua forma de atuação? 

12) Qual a importância de a organização desenvolver treinamentos e ações de 

capacitação sobre o combate à corrupção? Quem deve participar destes 

treinamentos? 

13) A organização deve possuir alguma autoridade/pessoa/órgão dedicado que 

centralize as suas ações de combate à corrupção? Quais as principais funções 

que devem ser a ele atribuídas? 

14) Você considera importante que as organizações adotem alguma metodologia ou 

protocolo reconhecido pelo mercado, além da necessidade de observar questões 

de legislação, no intuito de verificar sua maturidade no combate á corrupção? 

Quais as principais metodologias, protocolos e/ou legislações nacionais ou 

internacionais que podem ser consideradas como benchmark neste tema? 
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Observação: "As opiniões refletidas pelas respostas ao presente formulário e nas 

entrevistas realizadas são pessoais, não expressando, de modo algum, a posição oficial 

da empresa da qual os respondentes são dirigentes/empregados/requisitados."  
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