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O problema da confiança  
 

Compliance como oportunidade 
 

Programas de Integridade efetivos  





 EMPRESAS 

 
 

• 22%  MAIS LUCRATIVAS 
 

• 21% MAIS PRODUTIVAS 
           Fonte: Gallup Institute 

O VALOR DA CONFIANÇA NAS EMPRESAS 

EMPREGADOS 

 CONFIANÇA  CONFIANÇA  

 
 

• 76% MAIS ENGAJADOS  
 

• 50% MAIS PRODUTIVOS 
          Fonte: HBR The Neuroscience of Trust 
 

 
 
 
  
 
 
 



 EMPRESAS 

 
 
 

 
 

• 84%  VALOR DE MERCADO 
ATRELADOS A VALORES 
INTANGÍVEIS   

           Fonte: S&P 500 

 
 

• RISCOS REPUTACIONAIS SÃO A 
MAIOR PREOCUPAÇÃO DOS CAs  

           Fonte: Reputation Institute 

   
 

 

O VALOR  DA REPUTAÇÃO  NAS EMPRESAS 

EMPRESAS 

 REPUTAÇÃO  REPUTAÇÃO  

 
• ENTRE 2002 E 2015: US$ 6 

BILHÕES DE MULTAS 
APPLICADAS  NOS EUA 

          Fonte: Revista Governança e Compliance ACRJ 1ed. 

 
 
• ACORDO DE LENIÊNCIA 

ODEBRECHT (DOJ/SEC): US$ 
3,5 BILHÕES 

           Fonte: https://.justice.gov 
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Histórico da Evolução da Transparência nas Estatais  

Pr. da Publicidade (Art. 37, caput, da CRFB/1988) X Pr. da 
Livre Concorrência (Art. 173, parágrafo segundo, da 
CRFB/1988). 

Lei do Sigilo Bancário (LC 105/2001): O sigilo é a regra e a 
publicidade é a exceção. 

Lei de Acesso à Informação Pública (Lei 12.527/2011): A 
publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. 

Estatuto Jurídico das Estatais (Lei 13.303/2016 e Decreto 
8.945/2016): Transparência e divulgação de Informações. 



 O PROBLEMA DA CONFIANÇA 

É  preciso de confiança para cooperar, entretanto, também 
é preciso cooperar para ganhar confiança, seja na interação 
entre empresas ou seja na relação público - privada ou na 
relação público - público.  

Fonte: Ovanessoff, Plastino e Faleiro. Accenture, 2015  



 
Empresas e empresários são afetados e afetam o ambiente de negócios e o 
desenvolvimento econômico pelas suas escolhas e comportamentos. 

 

 

O debate ético contribui para definir e redefinir nossa identidade, aperfeiçoar nossa 
capacidade de compreender erros de julgamento e escolha e contar a história das 
nossas carreiras e empresas.   

 

Questionamentos éticos afetam o nível de confiança, o valor de mercado das 
empresas, sua reputação e a forma de seu relacionamento com seus clientes, 
empregados, reguladores e o público em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresas devem possuir um Código de Conduta que revele a sua identidade, a sua 
história e contribua para destacar o seu propósito.  

 

As decisões das empresas devem se basear em pareceres e opiniões de múltiplas 
fontes de evidência para fazer o melhor uso das informações disponíveis. 

 

As Empresas devem dar voz e responsabilidade aos seus empregados 
(autorregulação).   

 

Discussões  sobre o  futuro da empresa e relatos integrados sobre seus resultados 
devem ser estimulados. 

 

Os donos e chefes devem dar o exemplo (tone of the top), participando dos 
treinamentos e da elaboração e renovação dos programas de integridade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMPLIANCE COMO OPORTUNIDADE: 
  

LEGITIMIDADE E EFICIÊNCIA    
 



 
 
O que realmente torna os programas de  integridade efetivos (Soren e Telles, 2018): 

 
  
• o indicador mais expressivo da efetividade de um programa de integridade é o 

comportamento dos líderes e funcionários da organização; 
  
• a disseminação dos valores e da cultura organizacional  exerce o maior impacto 

positivo sobre o comportamento dos líderes e funcionários da organização; 
  
• a tendência majoritária apontada para o desenvolvimento dos programas de 

integridade concentra-se no foco em valores, não simplesmente em regras.  
  
 
 
 
Fonte: Ethics and Compliance (E&C) Program Effectiveness Report (LRN, 2016/2018). 

 

 PROGRAMAS DE INTEGRIDADE EFETIVOS  



 
A Receita é não ter receitas: 
  
• estratégia criativa baseada em valores;   
  
• engajamento de todos na elaboração das políticas e dos programas; 

 
• desenvolver metodologia prévia de monitoramento  e avaliação de resultados; 

 
• inspirar-se nas cartilhas  e vídeos  da CGU / SEBRAE / CE ACRJ / Alliance for 

Integrity ; 
 
• linguagem clara e objetiva; 
 
• treinamentos periódicos e direcionados a casos práticos  ; 

 
•  divulgar amplamente  os benefícios esperados.  
   
 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 PROGRAMAS DE INTEGRIDADE EFETIVOS  



 
 
Liderança moral conduz a melhores resultados nos negócios:  
  
• 83% dos funcionários acreditam que suas organizações tomariam melhores 

decisões se elas seguissem a  seguinte regra: faça aos outros o que gostaria que 
fizessem a você. 

 
• Líderes que agem com humildade são 22 vezes mais propensos a serem vistos 

confiáveis por seus colegas.  
 
• Líderes que cultivam o hábito de dar uma pausa para refletir sobre valores e 

propósitos são 11 vezes mais eficazes.  
 
• Gerentes que não fazem perguntas sobre o certo e o errado são 14 vezes mais 

propensos a falhar. 
 
 
Fonte: The State of Moral Leadership in Business (LRN, 2018)  

 A LIDERANÇA MORAL E A EFETIVIDADE   



 
 
The HOW Report (LRN, 2016) é uma análise empírica global de como Governança, 
Cultura e Liderança têm impacto no desempenho.Foram ouvidos 36.000 funcionários 
em 17 países. As culturas organizacionais foram classificadas em três tipos: autocrático, 
baseado em regras e humano.  
  
As organizações com melhor desempenho são as de cultura humana (“integridade”): 
  
• focadas nas equipes (na direção da autogovernança), no engajamento, na 

autonomia e na confiança: o que guia as ações e o comportamento são valores 
elevados; 
 

• as quais conseguem os níveis mais altos para os indicadores de Desempenho 
Financeiro, Satisfação do Cliente, Inovação, e Lealdade do Empregado;  
 

• e atingem os menores níveis de má conduta observada.  
 
 
Fonte: The HOW Report (LRN, 2016)  

 A CULTURA DA INTEGRIDADE E A EFETIVIDADE   



 
  
 

 

FINANCEIRO: programas de integridade podem contribuir para reduzir incertezas 
sobre riscos legais, operacionais e reputacionais, aumentando a oferta de fontes 
de financiamento ou de investimentos e permitindo até a redução de taxas de 
juros para alguns financiamentos;  

 

CONHECIMENTO: programas de integridade podem contribuir para melhor 
qualificação de pessoal, recrutamento de talentos, maior e melhor difusão de 
informação sobre os negócios e os seus riscos e gerar mais possibilidades de 
cooperação entre empresas e instituições; 

 

LEGAL E REGULATÓRIO: programas de integridade podem documentar o 
cumprimento das normas, explicar eventuais não conformidades, estabelecer 
novos patamares de interação, reduzir a aplicação de multas. 

 

NEGÓCIOS: programas de integridade já são exigidos das empresas para a 
contratações de bens e serviços com a administração pública em diversos estados 
da federação.   
 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 BENEFÍCIOS ESPERADOS  



Instituições são regras formais (leis, normas) e informais (convenções, códigos 
de conduta) que determinam regularidades, reduzem incertezas e 
proporcionam uma estrutura para o funcionamento da economia e da 
sociedade (North, 1991). 

 

Considerando uma realidade de incertezas, indefinições, riscos e custos 
(Barzel, 1997), o Estado tem a função de prover coordenação através de 
incentivos à cooperação e meios de resolução de conflitos (Fiani, 2013). 

 

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo 
de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e 
oportunidades para serem aquilo que desejam ser. 

 

Transparência, Gestão e Compliance contribuem para que as instituições do 
Estado e da Sociedade gerem não só desenvolvimento econômico como 
também desenvolvimento humano, agregando ética à gestão.   
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