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RESUMO 

 

A falta de ética nos negócios é um problema global que afeta a confiança nas 

instituições, distorce investimentos econômicos e priva o crescimento e o desenvolvimento 

sustentáveis. Governos têm aprimorado políticas de combate à corrupção por meio de 

legislações específicas e de sistemas de controle mais rigorosos, enquanto empresas investem 

cada vez mais em programas de compliance e no alinhamento a diretrizes e padrões 

internacionais, que em um cenário global de negócios representam importantes diferenciais de 

competitividade. Nesse contexto, a preparação de novos profissionais deve proporcionar 

oportunidades de análises críticas às configurações normativas, institucionais e 

organizacionais das iniciativas de prevenção e combate à corrupção e às demais práticas 

antiéticas, superando o mero conhecimento de normas e a reprodução de modelos. Deve, 

também, estimular a prática reflexiva crítica sobre as premissas e as consequências das 

condutas empresariais como meio de promoção da gestão ética e responsável. Este trabalho 

aplicado, apresentado na forma de um caso de ensino, aborda a problemática da ética nos 

negócios de forma contextualizada a uma dinâmica empresarial. O roteiro para discussão 

proposto nas notas de ensino conduz estudantes à identificação de causas e circunstâncias que 

favorecem ou inibem práticas antiéticas. Em seguida, estimula reflexões sobre as diferentes 

naturezas desses fatores para, ao final, propor a avaliação dos instrumentos de compliance 

comumente praticados, bem como a ideação de novos mecanismos, estimulando a elaboração 

de soluções criativas para problemas concretos. 

  

Palavras-chave: Ética nos Negócios; Corrupção; Compliance; Integridade; Formação 

para ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Lack of business ethics is a global problem that impacts confidence in institutions, 

distorts allocation of resources and impairs sustainable growth and development. 

Governments have improved anti-corruption policies by enacting specific legislation and by 

imposing stricter control mechanisms, while companies have increasingly invested in 

sophisticated anti-corruption compliance programs in order to meet international standards. In 

a global business environment, robust compliance programs represent an important 

competitive advantage. In this scenario, management education should not be limited to 

training practitioners to follow existing rules; instead, it should prepare them to critically 

analyze the current regulatory, institutional and organizational setup of anti-corruption 

initiatives. Also, encouraging managers and leaders to think critically about the motivations 

and consequences of their actions can foster more ethical corporate practices. This case study 

offers a set of descriptive ethical conflicts in a corporate setting as a basis for discussion and 

analysis. The proposed teaching plan suggests that students identify causes and circumstances 

that favor or inhibit anti-ethical behavior and stimulates discussions about the different 

natures of these factors. Finally, it proposes that students evaluate commonly practiced 

compliance instruments and consider new mechanisms, stimulating creative solutions to 

concrete problems. 

 Key-words: Business Ethics; Corruption; Compliance; Integrity; Ethics education. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O combate à corrupção empresarial 

O mundo dos negócios tem vivenciado transformações relevantes no campo das 

práticas de prevenção e combate à corrupção, à fraude e a outras condutas antiéticas. Na 

perspectiva do controle por meio de regulação estatal, o Brasil segue uma tendência 

internacional iniciada nos EUA com a aplicação da lei Foreign Corrupt Practices Act 

(“FCPA”) aos casos de corrupção em operações de empresas norte-americanas em territórios 

estrangeiros e com a lei Sarbanes-Oxley, aprovada de 2002 em resposta aos escândalos 

corporativos da Enron, WorldCom, Arthur Andersen e outros. No Brasil, a Lei Anticorrupção 

(Lei nº 12.846 de 2013) e a Lei das Estatais (Lei nº 13.303 de 2016) representam marcos 

legais relevantes no controle da corrupção. A Lei Anticorrupção instituiu a responsabilidade 

objetiva da pessoa jurídica por práticas ilícitas contra a administração pública, ainda que 

praticadas por terceiros, bastando que tenham sido cometidos em benefício ou por interesse da 

empresa. Ela também inovou ao tornar o programa de conformidade um atenuante de punição 

em eventual condenação por atos de corrupção. Já a Lei das Estatais impôs melhorias 

significativas no padrão de governança das estatais brasileiras, pois além de exigir a indicação 

estritamente técnica para cargos de direção, limitando seu uso como instrumento político, essa 

legislação impõe a adoção de regras para implementação de programas de compliance. 

Diante do aprimoramento da normatização relativa ao controle de práticas 

empresariais irregulares e do maior rigor na aplicação de sanções decorrentes do 

descumprimento dessas normas, seja por órgãos administrativos ou por instâncias judiciárias1, 

casos de condutas empresariais antiéticas como pagamento de subornos a agentes públicos, 

práticas concorrenciais desleais e fraudes têm sofrido crescente exposição e escrutínio pelo 

mercado e pela sociedade. Consequentemente, o fortalecimento e a sofisticação dos 

programas de compliance têm causado profundas transformações na forma com que as 

empresas se estruturam, sobretudo em setores regulados. Geoffrey Parsons Miller, autor de 

The Law of Governance, Risk Management and Compliance, enumera evidências dessa 

transformação a partir do destaque recebido pelo tema do compliance nos âmbitos acadêmico 

e empresarial. Aponta, por exemplo, o reconhecimento do compliance como área de estudos 

                                                 
1 Geoffrey P. Miller, em Compliance: Past, Present and Future (2017), critica o excesso de poder conferido às 
agências reguladoras no controle e na aplicação de sanções a empresas acusadas de terem cometido 
irregularidades. 
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autônoma no campo da administração e do direito e o crescimento em tamanho e importância 

hierárquica dos departamentos de compliance nas empresas, que hoje contam com 

profissionais especializados, participação na formulação de estratégias da empresa e reporte 

diretamente à alta gestão e ao conselho administrativo (MILLER, 2017).  

Paralelamente ao aumento da relevância conferida aos processos de gerenciamento de 

riscos e à imposição e fiscalização de condutas, há um crescente debate acerca da necessidade 

de fortalecimento de uma cultura de ética nas empresas. Defensores dessa abordagem 

sustentam que os programas de compliance tradicionalmente baseados em comando e controle 

não são capazes de prevenir ou remediar condutas antiéticas sem que também existam 

esforços voltados ao engajamento de todo o corpo de colaboradores com o propósito comum 

de sustentar a ética nos negócios (BARCAT, 2017; CARPI, 2015; FONTES FILHO, 2017). 

Nesse sentido, tornam-se elementos fundamentais dos programas de compliance os códigos 

de ética, as declarações públicas dos valores da organização, as ações de comunicação e 

treinamento aos funcionários e, principalmente, o engajamento da alta direção às políticas e 

práticas de compliance2.  Vale mencionar que o comprometimento e apoio da alta direção é 

um dos pilares dos programas de integridade apontados pela Controladoria Geral da União 

(“CGU”) pois é “condição indispensável e permanente para o fomento de uma cultura de ética 

e de respeito às leis e para a aplicação efetiva do Programa de Integridade” (CGU, 2015, p.6).  

Não obstante a crescente importância da criação de uma cultura de ética como base de 

sustentação dos programas de compliance, faltam definições de mecanismos e formas para se 

atingir tal objetivo. Se, por um lado, aspectos relevantes da cultura de ética podem ser 

estabelecidos pela implementação efetiva de códigos de conduta e ética e pelo engajamento da 

liderança aos programas de compliance, por outro lado, o estabelecimento de uma nova 

cultura organizacional pressupõe transformações estruturais complexas, que exigem a 

compreensão das circunstâncias específicas de cada empresa que influenciam a tomada de 

decisão diante de conflitos éticos. Adicionalmente, a construção de ambientes éticos e 

colaborativos também requer compreensão sobre aspectos comportamentais de indivíduos em 

                                                 
2 Diversas legislações anticorrupção em vigor, incluindo a FCPA norte-americana, a United Kingdom Bribery 
Act (“UKBA”) britânica e a própria lei anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846 de 2013) qualificam o 
comprometimento da alta gestão como elemento essencial dos programas de compliance. O Decreto nº 8.420 de 
2015, que regulamenta a lei anticorrupção brasileira, inclui o comprometimento da alta gestão, evidenciado pelo 
apoio visível e inequívoco ao programa, no conjunto de parâmetros de avaliação da efetividade do programa para 
fins de dosimetria das sanções em caso de condenação administrativa.   
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situações de dilemas éticos, com o objetivo de proporcionar-lhes condições de atuarem de 

forma consciente dos impactos de suas ações nos sistemas sociais em que se inserem. 

1.2 Ética nos negócios e formação profissional 

Diante da tendência global de adequação das práticas empresariais a novos padrões e 

princípios éticos, a compreensão, a análise e a capacidade de resolução de questões éticas 

passa a ser fundamental na formação de novos profissionais. Com a proposta de fomentar o 

aprimoramento do ensino da administração de empresas para formar líderes capacitados e 

conscientes dos desafios relacionados à responsabilidade social empresarial, a Organização 

das Nações Unidas lançou, em 2007, os Princípios para a Educação em Gestão Responsável 

(PRME, na sigla em inglês). A iniciativa conta com um grupo de trabalho Anticorrupção, cuja 

missão é desenvolver um ferramental destinado a escolas de negócios para que desenvolvam 

ou aprimorem seus módulos sobre medidas anticorrupção, bem como para que integrem esses 

conteúdos em disciplinas existentes.  

Os PRME recomendam que a oferta de conteúdos voltados para a ética negocial nos 

cursos de administração busque uma abordagem voltada para a prática profissional, ou seja, 

que conjugue construções sobre justiça e moral aos desafios da prática profissional 

contemporânea (PRME, 2012). Farrell, Fraedrich e Farrell (2015, p.4), ao tratarem da 

formação ética nos cursos de formação superior, propõem que sejam desenvolvidas as 

habilidades relacionadas à tomada de decisão ética (identificação, análise e resolução de 

dilemas éticos) considerando-se, nesse processo, o reconhecimento e a consideração dos 

valores e das características de cada organização, bem como dos valores próprios de cada 

indivíduo. Ênfase ainda maior ao exercício prático da atuação ética no contexto empresarial é 

dada pelo curso Giving Voice to Values, desenvolvido por Mary Gentile3. Para Gentile, a 

educação para a ética nos negócios é composta de três pilares: diagnóstico, análise e ação. Os 

dois primeiros pilares integram a identificação de questões éticas e a ponderação do que é 

certo e errado em cada situação identificada. O terceiro pilar, voltado à disposição para a ação 

diante de conflitos éticos, é justamente o domínio que, segundo a autora, carece de ênfase e de 

aplicabilidade prática em escolas de administração e em empresas nos treinamentos de seus 

profissionais. A abordagem com ênfase na ação não busca educar indivíduos sobre condutas 

                                                 
3 A proposta e as experiências das ofertas do curso são discutidas em GENTILE, Mary C. Giving Voice to 
Values: A Pedagogy for Behavioral Ethics. Journal of Management Education. vol. 41, n. 4, p. 469-479, mar. 
2017. 
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certas e erradas, mas propõe instrumentalizá-los de segurança e meios para que possam 

assumir posicionamentos alinhados aos seus valores (GENTILE, 2017, p. 473 – 475).  

Outro aspecto importante do desenvolvimento de práticas éticas nos negócios é o 

estímulo à reflexão crítica aplicada à prática profissional. A reflexividade crítica aplicada ao 

contexto organizacional recebeu relevante contribuição teórica de Donald Schön, que 

defendeu a incorporação de experiências e lições aprendidas nas práticas organizacionais por 

meio de processos de reflexão e ação (SCHÖN, 1983). Seus trabalhos somaram-se a 

importantes teorias sobre educação de autores como John Dewey e Carl Rogers e 

contribuíram para a construção do conceito de aprendizagem experiencial desenvolvido por 

David Kolb4. A prática reflexiva crítica também tem papel relevante na formação para a 

gestão ética e responsável pois, ao questionar premissas e ações das práticas empresariais, 

estimula a conscientização e a reflexão sobre as realidades e relações implicadas nessas 

práticas (HIBBERT e CUNLIFFE,2015; CUNLIFFE, 2016). 

1.3 Por que um caso de ensino? 

As recomendações dos PRME para a integração de conteúdos anticorrupção nos 

currículos dos cursos de administração e negócios indicam o método do caso como estratégia 

essencial para o ensino da ética nos negócios. Casos permitem que estudantes identifiquem 

questões éticas em situações comuns da prática profissional e, a partir da análise 

contextualizada aos detalhes e nuances sobre os fatos narrados, desenvolvam regras que 

derivam de métodos analíticos de modo a construir seus próprios processos de tomada de 

decisão (PRME, 2012, p. 5).   

O caso Eucaliptus não se limita a testar conhecimentos sobre condutas certas e erradas, 

mas propõe conduzir alunos à identificação dos fatos relevantes sobre a situação proposta, ao 

engajamento no processo de resolução de problemas (por meio de inferências lógicas, 

interpretação e análise de causas e consequências dos cursos de ação expostos no caso) e, 

enfim, à articulação de propostas concretas. Sua proposta, portanto, não é informar alunos 

sobre conflitos éticos selecionados, mas provocar reflexões sobre a influência da ética na 

tomada de decisão por indivíduos nas organizações. Espera-se que ao identificarem, 

analisarem e discutirem diferentes fatores que influenciam condutas éticas e antiéticas nas 

                                                 
4 Kolb criou o Modelo de Aprendizagem Experiencial composto pela sequência de: experiência concreta, 
observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa. Para o autor, “learning is the process 
whereby knowledge is created through the transformation of experience” (KOLB, 1984, p. 38). 
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empresas, estudantes capacitem-se para avaliar criticamente as iniciativas de prevenção e 

controle da corrupção, sobretudo quando relacionados à cultura organizacional e ao 

comportamento de indivíduos no ambiente corporativo.  

Adicionalmente, em consonância com a proposição da formação de gestores mais 

responsaveis e éticos por meio da reflexão crítica sugerida por Cunliffe, o caso também busca 

provocar nos alunos reflexões sobre situações de dilemas éticos para além das circunstâncias 

expostas em sua narrativa, estimulando-os a levarem as experiência de tomada de decisão 

ética para suas futuras práticas profissionais. Conforme elaborado por Charles Gragg (1940), 

a administração de empresas é uma ciência humana e, como tal, dedica-se à compreensão 

sobre como indivíduos respondem diante de situações negociais específicas. Tais 

comportamentos variam entre grupos e dentro de cada grupo, ao longo do tempo. Nesse 

sentido, dar a estudantes de administração a oportunidade de refletir criticamente sobre 

práticas de gestão contribui para a própria evolução dos negócios.  

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho oferece recursos teóricos e práticos para a aplicação de um caso de 

ensino voltado à promoção de debates sobre um ou mais dos seguintes temas: ética nos 

negócios, prevenção e combate à corrupção, cultura organizacional e ética nas tomadas de 

decisão por indivíduos. A narrativa do caso Eucaliptus, juntamente com seus anexos, 

compõem a Seção “2” do trabalho. O caso apresenta a situação da empresa Eucaliptus, que 

deseja estruturar um programa de compliance anticorrupção e, para tanto, contrata João, 

profissional com formação e experiência na área, como Chief Compliance Officer. João 

dedica-se a conhecer a operação e as prioridades estratégicas da Eucaliptus, enquanto também 

realiza uma série de entrevistas com colaboradores de diferentes níveis hierárquicos e 

atuações na empresa a fim de se familiarizar com as dinâmicas relacionais da organização 

(Anexos I a III do caso). Ao identificar algumas situações de exposição a riscos de 

compliance, João se vê diante do grande desafio de estruturar o programa de compliance da 

Eucaliptus. Bastariam controles e procedimentos rigorosos para a prevenção da corrupção na 

Eucaliptus? Como instituir uma cultura capaz de engajar seus colaboradores em uma postura 

mais proativa e engajada com a ética?  

As notas de ensino para aplicação do caso Eucaliptus são dispostas na Seção “3” e 

consistem em: sinopse do caso, sugestão de aplicação, objetivos pedagógicos, questões de 
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estudo sugeridas, roteiro para discussão, sugestões de lousa e análise teórica. O roteiro para 

discussão (Seção “3.5”) busca conduzir os alunos à observação e à identificação de elementos 

da rotina empresarial que incentivam ou dificultam comportamentos éticos. Em seguida, 

propõe uma reflexão sobre a natureza desses fatores de influência para, ao final, oferecer uma 

oportunidade de avaliarem instrumentos existentes bem como formularem novas estratégias 

de prevenção à corrupção. 

A Seção “3.7” (analise teórica), tem o objetivo de fornecer referências e sugestões de 

aprofundamento para as discussões que o caso pode suscitar. Considerando a ênfase dada no 

roteiro para discussão aos aspectos da tomada de decisão individual diante de dilemas éticos, 

há maior detalhamento das análises sobre circunstâncias que afetam condutas éticas de 

indivíduos no ambiente empresarial.   

1.5 Nota sobre personagens e gênero 

A criação de personagens para enredos fictícios é tarefa difícil, pois a verossimilhança 

da narrativa em grande medida se constrói a partir da coerência dos fatos, da harmonia entre 

seus elementos e da caracterização dos personagens. A construção dos personagens do caso 

Eucaliptus buscou compor condutas, falas e personalidades que fossem coerentes e realistas 

sem, no entanto, se apoiar em estereótipos em torno de determinadas funções e posições de 

estruturas tradicionais de empresas. Pelo contrário, o caso busca estimular os alunos a 

compreenderem as características e circunstâncias específicas dos personagens 

exclusivamente pelos fatos narrados, em um exercício de observação livre de 

(pre)julgamentos. Cabe acrescentar, ainda, que a escolha dos nomes dos personagens se deu 

de forma aleatória e totalmente desvinculada a qualquer referência real. As mesmas 

observações são válidas em relação à empresa fictícia Eucaliptus, suas operações e práticas 

junto ao poder público, que foram criadas inteiramente a serviço do caso de ensino.  

Deixo, por fim, um apontamento sobre a utilização dos termos “professor” e “aluno” 

nas notas de ensino. O caso Eucaliptus e suas notas de ensino foram criados sem a idealização 

do perfil de gênero específico do público a quem eles se destinam. Assim, a escolha pela 

utilização do gênero masculino genérico5 ao invés da flexão feminina ou de outras formas 

                                                 
5 “No plano do conteúdo gramatical, a oposição masculino/feminino fica suspensa com frequência no plural, 
apresentando-se apenas o masculino. Também o singular masculino pode, em certos contextos, assumir valor 
genérico e, assim, referir-se englobadamente a pessoas do sexo masculino e feminino: ‘O homem é imortal.’ (i.é., 
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como “professor/professora” ou “professora(o)” visou conferir maior fluidez à leitura do texto, 

não tendo sido atribuídas representações de professores e alunos do sexo masculino.  

  

                                                                                                                                                         
o homem e a mulher).” BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009.  
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2. CASO EUCALIPTUS 

2.1 Narrativa do caso 

O primeiro mês de João como Chief Compliance Officer na Eucaliptus foi dedicado à 

familiarização com a empresa, seu negócio e seus processos internos. Vindo de uma extensa 

experiência no Departamento de Integridade e Ética da Jenssen Water, estatal dinamarquesa 

de gestão de recursos hídricos, João viu sua carreira impulsionada após a conclusão da 

certificação profissional em compliance e a proposta do novo cargo na Eucaliptus. Ao aceitar 

a posição, recebeu diretamente do presidente da companhia a incumbência de estruturar um 

programa de compliance completo, compatível com as práticas das empresas mais 

conceituadas do setor.  

Embora estivesse ansioso para colocar no papel um planejamento passo a passo dos 

itens considerados essenciais em programas de compliance, seus anos de experiência 

praticando e estudando a prevenção da corrupção fizeram com que agisse com maior cautela, 

dedicando-se inicialmente ao conhecimento do contexto específico da empresa, seus 

processos operacionais e de gestão e as dinâmicas relacionais entre os colaboradores. Com 

isso em mente, prometeu apresentar, em algumas semanas, o planejamento da estruturação do 

programa incluindo a criação de áreas e subprogramas, contratação de profissionais e 

cronograma de implementação.  

A Eucaliptus é uma empresa do setor de papel e celulose relativamente nova no 

mercado, tendo inaugurado a sua primeira planta de produção de celulose há apenas dois anos. 

Os altos preços da matéria-prima, em função do aumento da demanda da China, fizeram com 

que a empresa tivesse um resultado financeiro bem acima do esperado e já pudesse pensar em 

novas frentes de crescimento. Este era um momento especialmente atraente, pois nenhuma 

outra empresa do setor tinha a capacidade florestal para anunciar um novo investimento deste 

porte. Sua agressividade também era um fator que chamava atenção de seus concorrentes. 

Num mercado cada vez mais atento à integração da sustentabilidade na estratégia de negócios 

e ao foco em pessoas, a Eucaliptus parecia mover-se apenas por resultados. Com uma 

estrutura enxuta e um agressivo sistema de remuneração baseado em metas, crescer e 

melhorar a rentabilidade da empresa pareciam ser as únicas coisas que importavam. Um 

robusto programa de integridade fazia-se necessário, tendo em vista as exigências maiores de 

bancos e investidores para novas rodadas de captação de recursos.  
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Como parte do seu processo de expansão, a Eucaliptus planeja inaugurar uma nova 

planta de produção de celulose em Livramento, Nova Albertina, estado que também recebeu o 

primeiro empreendimento da empresa. A nova planta já conta com a licença prévia, emitida 

pouco tempo depois da submissão do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 

Impacto ao Meio Ambiente (EIA-RIMA) ao IMANA (Instituto de Meio Ambiente de Nova 

Albertina), autoridade ambiental responsável pelos licenciamentos ambientais no estado. 

Tudo parecia caminhar à frente do cronograma estimado, para animação da alta gestão da 

Eucaliptus. 

A área responsável pela preparação e submissão dos Estudos de Impacto Ambiental é 

a Diretoria de Novos Negócios (“DNN”), composta pelo diretor, Ademar Silveira, e sua 

equipe de dois analistas, sendo uma analista sênior, Bianca Simões e um júnior, Eduardo 

Moreira. Em razão da estrutura enxuta, com exceção de Ademar, a equipe da DNN não tem 

profundo conhecimento das metas e estratégias da empresa, cabendo-lhe somente a 

consolidação dos documentos, a partir da coleta de informações fragmentadas provenientes de 

diferentes departamentos internos e de consultorias externas, para posterior submissão ao 

órgão competente, seguindo as regras e prazos administrativos devidos.  

Em razão do nível de exposição da DNN a riscos de compliance devido a sua atuação 

com relações governamentais, João decidiu dar especial atenção à análise dessa área durante o 

processo de conhecimento da Eucaliptus. Nesse trabalho, ele utilizou a metodologia de 

entrevistas não estruturadas com colaboradores diversos para mapear pontos fortes e frágeis 

da empresa no que se refere à prevenção da corrupção. Por isso, incluiu em sua lista de 

entrevistas conversas com Ademar e Bianca, ambos da DNN, e também com Caio, auditor 

interno recentemente contratado pela Eucaliptus para auditar processos contábeis, financeiros 

e de gestão administrativa.  

(Trechos das transcrições das entrevistas com Ademar, Bianca e Caio nos Anexos I, II 

e III) 

Ao finalizar a etapa das entrevistas e já próximo do prazo definido para a entrega do 

plano de ação de sua área, João e sua nova equipe debruçaram-se sobre as informações 

coletadas para analisarem a situação da Eucaliptus diante do desafio da implantação de um 

programa de compliance. Para a definição da estratégia de elaboração desse programa, 

tomaram como ponto de partida a legislação brasileira pertinente e as publicações de órgãos 
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oficiais de controle, bem como de conceituadas associações empresariais. Observaram 

também as convenções internacionais sobre o tema e as leis anticorrupção que se tornaram 

referências mundiais. 

Ao confrontar o mapeamento dos principais parâmetros aplicáveis a programas de 

compliance (Anexo IV) com a situação da Eucaliptus, João imediatamente percebeu a falta de 

um posicionamento institucional indicando a missão da empresa no sentido de se prevenir a 

corrupção. Também notou a carência de orientações e códigos de condutas tanto para as 

instâncias operacionais quanto para a gestão administrativa, além de falhas graves na 

avaliação de riscos de compliance em todos os processos internos. A lista de providências era 

enorme: novas áreas a serem criadas, antigas áreas a serem restruturadas, instrumentos de 

controle, monitoramento e resposta a serem desenhados.... Ainda assim, as entrevistas com os 

envolvidos no processo das licenças ambientais chamavam sua atenção para a necessidade de 

um trabalho adicional, mais voltado à conscientização para uma cultura de ética e para o 

empoderamento dos colaboradores para lidar com potenciais conflitos éticos em suas funções. 

O distanciamento entre a alta gestão e os demais colaboradores parecia repercutir na falta de 

identificação dos empregados com o trabalho e com a empresa, gerando ambientes pouco 

colaborativos e propícios a condutas antiéticas. João reuniu sua equipe e, após manifestar sua 

inquietação, convidou a todos para um desafio: o que poderiam propor, para além dos padrões 

e controles mínimos mapeados, para uma efetiva estratégia de prevenção à corrupção na 

Eucaliptus? 
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ANEXO I: Trechos da transcrição da entrevista com Ademar Silveira 

 

Entrevista no 05  

Entrevistado: Sr. Ademar Silveira (diretor da Diretoria de Novos Negócios - DNN) 

Data: 20 de novembro de 2017 

Horário:  15h às 16h20 

Local: Sala do Sr. Ademar Silveira, na sede da empresa Eucaliptus em Livramento, Nova 
Albertina 

*entrevista gravada com autorização das partes e transcrita literalmente 

 

João: Boa tarde, Sr. Ademar, e muito obrigado pela gentileza de me receber para esta 

conversa em meio a tantos compromissos.  

Ademar: Não há de quê. É um prazer colaborar com esse processo de absoluta importância.  

João: Perfeito. Pois bem, como expliquei no convite para esta conversa, meu objetivo é 

conhecer a empresa e o máximo dos seus processos internos para criar um programa de 

compliance totalmente customizado e adaptado à realidade da Eucaliptus.  

Soube que o senhor esteve envolvido no processo da submissão do EIA-RIMA da nova planta 

da Eucaliptus. Imagino que tenha sido um trabalho bastante complexo e que poderia 

exemplificar bem os fluxos da sua diretoria. Poderíamos falar mais detalhadamente sobre esse 

caso? 

Ademar: Certamente  

João: De forma geral, como é a atividade da área num processo extenso como a preparação 

do EIA-RIMA?  

Ademar: A área é bem enxuta, somos só eu e dois analistas para montar um documento 

extremamente complexo e multidisciplinar. Esse documento inclui a descrição do 

empreendimento a ser licenciado, ou seja, a justificativa do negócio e os aspectos técnicos 

sobre a operação da planta e, em seguida, a descrição dos potenciais impactos ambientais do 
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projeto, com as respectivas medidas mitigadoras. Bianca e Edu correm atrás das áreas internas 

para coletar os dados e montar o descritivo. Já a segunda parte é feita por uma consultoria 

ambiental especializada, a melhor do mercado. Eu assumo a frente de negociação e 

interlocução com a Secretaria (de Meio Ambiente) e o IMANA. 

João: A que tipo de negociação se refere? 

Ademar: Sempre tive um relacionamento ótimo com o pessoal da Secretaria de Meio 

Ambiente e do IMANA. Minha esposa foi colega de faculdade do diretor de gestão 

corporativa do IMANA e desde então mantém um ótimo relacionamento com ele, então as 

famílias acabaram se aproximando. Com tantos contatos, estou sempre muito atualizado sobre 

os posicionamentos internos e as prioridades estratégicas do governo.  

João: O senhor nunca pensou que essa proximidade seria arriscada e até impeditiva para o 

processo de licenciamento da Eucaliptus? 

Ademar: De forma alguma. Veja, eu jamais ofereci qualquer quantia ou bem em troca de 

favores. Meus relacionamentos não têm esse viés. O que existe é uma relação de amizade que 

é mais antiga do que a minha atuação na DNN.  

João: Compreendo. Imagino que o senhor não tenha atuado visando se beneficiar desses 

relacionamentos... (interrompido)  

Ademar: Veja, João, sempre há um benefício. E neste caso foi mútuo. O estado precisa de 

receitas, geração de empregos, desenvolvimento. A Eucaliptus busca crescimento e 

consolidação no mercado, e o estado de Nova Albertina tem bom ambiente fiscal e 

disponibilidade de terras. Da minha parte, naturalmente tive reconhecimento e algum 

acréscimo na bonificação por conta desse projeto. Entendo que tenha feito o meu papel para o 

bem de todos. 

João: A bonificação é vinculada à obtenção das licenças? 

Ademar: Sim. Afinal, a licença ambiental é primordial para a concretização da estratégia de 

expansão da Eucaliptus. Como o bônus no fundo é parte significativa da minha remuneração, 

devo fazer um bom trabalho e cobrar o mesmo da minha equipe. Tenho certeza que a 

conquista das metas é que mantém a equipe motivada.  
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João: O que tenho visto nos códigos de conduta das empresas mais reputadas são regras que 

orientam que qualquer relacionamento em que haja potencial de beneficiamento indevido seja 

informado ao departamento jurídico ou ao compliance como demonstração de transparência. 

Ademar: Tudo foi feito na maior transparência. Minha proximidade com a Secretaria e com o 

IMANA é conhecido pelos demais diretores e pelo presidente. Como disse, é uma amizade 

antiga.   

A nossa empresa é jovem e ainda está aprendendo a jogar como os grandes “players”. Até 

pouco tempo não tínhamos sequer uma auditoria interna. A conduta que você mencionou não 

seria possível porque nosso jurídico trata essencialmente das questões societárias. O restante 

das demandas – do contencioso trabalhista às fusões e aquisições – são assumidas por 

escritórios terceirizados. Com esse movimento de expansão da Eucaliptus é que começamos a 

arrumar a casa e a sua contratação, João, é prova de queremos atuar em conformidade com a 

lei.  

Por outro lado, não podemos ser ingênuos. A adaptação a padrões globais é complexa pois 

cada país tem suas peculiaridades e opera de uma forma. No Brasil valorizamos os 

relacionamentos e isso faz diferença nos negócios. Cada região do país e cada setor industrial 

tem uma cultura própria e é preciso fazer parte dela para ter sucesso. 

João: Concordo que cada cultura tenha desenvolvido seus próprios meios e formas de se fazer 

negócios, mas a ética nas práticas empresariais deve ser universal. E é esse o desafio do 

movimento global de prevenção à corrupção e da nossa área de compliance.  

Ademar: Um belo trabalho pela frente. Boa sorte para nós.  

João: Sem dúvidas. Boa sorte para nós.  
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ANEXO II: Trechos da transcrição da entrevista com Bianca Simões 

 

Entrevista no 06 

Entrevistada: Sra. Bianca Simões (analista sênior da Diretoria de Novos Negócios - 
DNN) 

Data: 21 de novembro de 2017 

Horário:  9h às 10h30 

Local: Sala de reuniões 3 da sede da empresa Eucaliptus em Livramento, Nova Albertina 

*entrevista gravada com autorização das partes e transcrita literalmente 

 

João: Bom dia, Bianca, e obrigado por aceitar conceder esta entrevista. Como sabe, o objetivo 

desta conversa é conhecer a empresa e o máximo dos seus processos internos para criar um 

programa de compliance customizado e adaptado à realidade da Eucaliptus.   

Bianca: É um prazer. 

João: Gostaria de entender as suas principais atribuições e rotinas na DNN. Se puder utilizar 

como exemplo o último processo de preparação de EIA-RIMA para o licenciamento da nova 

planta da Eucaliptus, seria uma ótima contextualização.  

Bianca: Sem problemas. Bem, minha maior responsabilidade na DNN é organizar os 

processos administrativos necessários para a viabilização de novos projetos da Eucaliptus. No 

projeto do último licenciamento ambiental, atuei como pólo centralizador de toda a 

documentação que compôs o Estudo de Impacto Ambiental. Isso consistiu em, inicialmente, 

listar as exigências previstas na lei e solicitadas pela agência ambiental para, em seguida, 

repassar as tarefas para as áreas responsáveis. Como trata-se de um documento bastante 

abrangente, foram muitas áreas envolvidas – da área de P&D ao jurídico, passando pela 

engenharia florestal, produção, logística e financeiro. Além disso, a parte que trata 

especificamente dos impactos da nova planta ao meio ambiente local foi feita por uma 

consultoria especializada.  

João: Deve ter sido interessante essa interação com tantas áreas da empresa.  
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Bianca: Teria sido, não fosse pelo prazo tão curto e a pressão constante para a conclusão do 

relatório. 

João: Por que o prazo estabelecido foi tão curto? 

Bianca: Não sei ao certo, mas segundo o Sr. Ademar, caso não conseguíssemos a licença 

prévia ainda neste ano o planejamento estratégico da Eucaliptus para os próximos cinco anos 

sofreria atrasos. Além disso, também segundo o Sr. Ademar, a DNN deixaria de cumprir as 

metas do ano e área ficaria mal posicionada perante as demais.  

João: Entendi…. Antes de iniciar essa etapa mais documental, você teve oportunidade de 

entender o novo projeto, seus desafios e potenciais ganhos estratégicos para a Eucaliptus?  

Bianca: Imagine... esse tipo de conversa é mantido no nível das diretorias com a presidência. 

Nós recebemos as tarefas já definidas, mas isso acontece também nas demais áreas. Existe 

uma delimitação de funções para cada nível hierárquico e nós analistas devemos fazer o 

trabalho solicitado para que as diretrizes definidas pela alta gestão se concretizem. Mas se a 

empresa está investindo e crescendo, isso é um bom sinal, certo?   

João: Normalmente sim, mas nem sempre. E você poderia me contar um pouco sobre a sua 

atuação no relacionamento com o IMANA e outros órgãos públicos?  

Bianca: Minha interação com o setor público ainda é limitada ao esclarecimento de dúvidas e 

ao protocolo de documentos, pois é somente o Sr. Ademar que participa das reuniões e 

encontros promovidos pelo IMANA. Ele tem bastante convívio com um diretor do Instituto e 

aí acabou se aproximando dos demais servidores, inclusive da Secretaria de Meio Ambiente 

de Nova Albertina.  

João: Eu e o Ademar conversamos brevemente sobre esse relacionamento na nossa conversa 

de ontem. Eu alertei-o para o risco de conflito de interesses, dada a sua função na Eucaliptus e 

o potencial de beneficiamento indevido em processos envolvendo o IMANA, como é o 

licenciamento ambiental. 

Bianca: Confesso que algumas vezes eu tive dúvidas sobre as consequências dessa relação tão 

próxima. No dia do protocolo do EIA-RIMA, por exemplo, o Sr. Ademar me pediu 

expressamente que levasse o documento em mãos ao Dr. Ourinhos (diretor de gestão 

corporativa do IMANA). Por outro lado, todos sabem que há uma amizade antiga entre ele e o 
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Dr. Ourinhos e eu só estava cumprindo ordens. Além do mais, nossa área foi auditada uma 

vez pelo Caio e nada foi levantado. Sem evidências de irregularidade e com o OK da auditoria, 

quem sou eu para dizer alguma coisa? Não saberia nem com quem falar sobre o assunto...  

João: Por que não com o próprio Ademar? 

Bianca: Nunca. Confrontar um superior com suspeitas de má conduta seria assinar uma carta 

de demissão. Por mais que eu não aprove a situação, preciso cuidar do meu emprego e da 

minha carreira...   

João: Você não precisaria acusá-lo de algo, mas apenas esclarecer as questões que a 

deixavam inquieta.  

Bianca: Ainda que eu conseguisse abordar o assunto como uma dúvida e não como uma 

acusação, estaria falando da vida privada dele e nosso relacionamento é estritamente 

profissional.    

João: Com tudo o que você descreveu, como você vê seu papel na Eucaliptus? 

Bianca: Quando escolhi estudar gestão ambiental, minha intenção era contribuir para 

desenvolver e adequar os processos das empresas a uma lógica de maior preservação dos 

recursos naturais. Entrei na Eucaliptus com esse ideal. Embora a DNN não lide diretamente 

com os impactos ambientais da empresa como uso e descarte da água, ciclos de plantio das 

florestas, cuidados com o solo, etc., eu acreditava que futuramente o meu trabalho passaria a 

incorporar essas preocupações no desenho dos novos negócios da Eucaliptus. Por exemplo, 

assumindo o estudo de impacto ambiental, que hoje é delegado à consultoria externa. Mas 

hoje eu ainda tenho dificuldades para enxergar o impacto final do meu trabalho e tenho 

dúvidas se isso seria possível em uma estrutura complexa como a da Eucaliptus.  

João: Torço para que você encontre meios de agregar sua vocação ao seu trabalho. Muito 

obrigado pela conversa.  

Bianca: Eu que agradeço e fico à disposição.  
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ANEXO III: Trechos da transcrição da entrevista com Caio Lima 

 

Entrevista no 07 

Entrevistado: Sr. Caio Lima (auditor interno da Eucaliptus) 

Data: 21 de novembro de 2017 

Horário:  11h às 12h15 

Local: Sala de reuniões 3 da sede da empresa Eucaliptus em Livramento, Nova Albertina 

*entrevista gravada com autorização das partes e transcrita literalmente 

 

João: Bom dia, Caio, e obrigado por aceitar conceder esta entrevista. Como sabe, o objetivo 

desta conversa é conhecer a empresa e o máximo dos seus processos internos para criar um 

programa de compliance customizado e adaptado à realidade da Eucaliptus..  

Caio: Por nada. Não sei se conseguirei ajudar muito, pois também sou bastante novo na 

empresa. Entrei há 4 meses e ainda estou tomando pé das minhas funções.  

João: Quais são essas funções?  

Caio: Fui contratado como auditor interno da contabilidade, do financeiro e da gestão 

administrativa. Basicamente tudo (risos).  

João: Puxa, é bastante coisa mesmo. Você pode fazer a auditoria de compliance também? 

(risos). Mas eu imagino que você conte com o apoio de consultorias e empresas externas para 

cada uma das frentes, correto? 

Caio: Sim, contamos com uma empresa de auditores independentes para olhar as 

demonstrações financeiras e fiscais, mas eu cuido da gestão administrativa sozinho. E isso 

inclui auditar projetos com foco nos fluxos de pagamentos, controle de prazos e metas e 

também a parte de riscos, mas este trabalho ainda é muito superficial. Já indiquei à diretoria 

que será preciso ter uma área especializada para esse trabalho.  

João: Concordo totalmente.  
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João: Caio, eu soube que você está trabalhando também no processo do licenciamento 

ambiental da futura planta de celulose da Eucaliptus. Qual foi o escopo desse trabalho até o 

momento? 

Caio: Esse projeto ainda está na fase da licença prévia, ou seja, de avaliação da viabilidade 

ambiental e dos impactos que a planta terá no meio ambiente, na população e na economia 

local. Acompanhei a equipe da DNN na coleta de toda essa documentação e, em cada área 

requisitada, chequei o lastro dos dados levantados. Só não fiz essa conferência para os dados 

preparados pela consultoria ambiental externa. Neste caso, eu apenas verifiquei a 

independência da empresa e dos profissionais alocados no trabalho. 

João: Certo. Houve essa mesma verificação em relação aos servidores públicos dos órgãos 

responsáveis pelo licenciamento? 

Caio: Nessa ponta, eu chequei o cumprimento dos procedimentos administrativos requeridos 

pelo IMANA como itens do EIA-RIMA, prazos e formatos das submissões. Não olhei nada 

específico sobre os profissionais envolvidos.  

João: As regras sobre o relacionamento com órgãos públicos contam com legislação 

específica e muitas empresas têm adotado códigos de conduta tratando do assunto, pois é uma 

situação com grande risco de práticas de corrupção.  

Caio: Veja, João, meu trabalho é a verificação de dados e de processos internos, isso é o que 

eu sei fazer. A empresa não tem orientações formais sobre o relacionamento com agentes 

públicos e checar a legislação é trabalho para o setor jurídico.  

João: Com tantas funções acumuladas, eu entendo a sua posição. Ocorre que hoje em dia os 

controles para prevenção da corrupção devem ser compartilhados por todas as áreas e níveis 

da empresa, e o papel da auditoria é fundamental para garantir o cumprimento das regras e a 

padronização dos procedimentos.  

Caio: Eu entendo que seria importante verificar as tratativas da Eucaliptus com agentes 

públicos, mas hoje eu trabalho praticamente sozinho e sem direcionamentos sobre riscos e 

prioridades. Por isso, enquanto não houver orientações mais claras, eu farei o trabalho que eu 

conheço.  
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João: Tenho certeza de que os novos processos de compliance irão te ajudar nesse 

direcionamento, Caio. Obrigado pela conversa. 
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ANEXO IV: Esquematização dos elementos de programas de compliance 

 

INSTÂNCIA 
RESPONSÁVEL

APURAÇÃO DE 
RISCO

REGRAS E 
INSTRUMENTOS

MONITORAMENTO 
CONTÍNUO

∆ COMPROMETIMENTO 
DA ALTA DIREÇÃO

∆ Padrões de conduta e 
códigos de ética aplicáveis 
aos empregados 

∆ Padrões de conduta e 
códigos de ética aplicáveis a 
terceiros

∆ Registros contábeis 
fidedignos

∆ Controles internos para 
demonstrações financeiras

∆ Procedimentos específicos 
para prevenção de fraudes e 
ilícitos em licitações e outras 
contratações públicas

∆ Diligências apropriadas 
para a contratação e 
supervisão de terceiros

∆ Verificação nas fusões, 
aquisições e reestruturações 
societárias de irregularidades 
nas empresas envolvidas

∆ Independência, 
estrutura e 
autoridade das 
instâncias 
responsáveis 
pela aplicação do 
programa de 
integridade

∆ Análise 
periódica de 
riscos

∆ Canais de denúncia 
de irregularidades 
abertos e amplamente 
divulgados

∆ Previsão de medidas 
disciplinares

∆ Treinamentos
periódicos

∆ Procedimentos que 
assegurem a pronta 
interrupção de 
irregularidades

∆ Monitoramento e 
aperfeiçoamento 
contínuos do programa

Legenda:

∆  : 16 parâmetros de avaliação dos programas de integridade 

conforme Decreto n° 8.420/15, art. 42. 

:  Cinco pilares dos Programas de Integridade (CGU, 2015) 

Prevenção / Detecção / Remediação (ALLIANCE FOR INTEGRITY, 2016)
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3. CASO EUCALIPTUS: NOTAS DE ENSINO 

3.1 Sinopse do caso 

 O caso apresenta a situação da Eucaliptus, empresa do ramo de papel e celulose, que 

deseja estruturar seu programa de compliance para seguir em seu processo de expansão e 

captação de novos investimentos. Para tanto, contrata João, profissional com larga experiência 

e certificações recentes na área. No decorrer do período de familiarização com os processos 

da empresa, João tem oportunidade de conversar com colaboradores de diferentes áreas e 

níveis. Chama a sua atenção o processo de licenciamento ambiental para uma nova planta de 

produção de celulose que a Eucaliptus planeja construir em um futuro próximo.  

Os detalhes desse processo narrados nas entrevistas revelam inúmeras fragilidades da 

empresa em relação à prevenção da corrupção, em especial em suas interações com órgãos 

públicos. Ainda, nota-se nos fluxos internos e nas relações interpessoais um forte clima de 

competição e individualismo. João se vê diante de um enorme desafio. Bastariam controles e 

procedimentos rigorosos para a prevenção da corrupção na Eucaliptus? Como instituir uma 

cultura capaz de engajar seus colaboradores em uma postura mais proativa e engajada com a 

ética? 

3.2 Aplicação 

O caso destina-se a alunos de graduação em cursos de administração de empresas, 

administração pública ou direito, em aulas que discutam um ou mais dos seguintes temas: 

• Ética nos negócios 

• Prevenção e combate à corrupção  

• Cultura organizacional  

• Ética nas tomadas de decisão por indivíduos 

3.3 Objetivos pedagógicos 

A proposta do caso é apresentar uma visão geral introdutória sobre as circunstâncias 

que propiciam a corrupção e outras falhas éticas nas empresas, por meio de estímulos a 

reflexões sobre a influência da ética nas tomadas de decisão por indivíduos e pela liderança 

das empresas. Espera-se que ao identificarem, analisarem e discutirem diferentes fatores que 

influenciam condutas éticas e antiéticas nas empresas, estudantes se capacitem para avaliar 
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instrumentos e iniciativas de prevenção e controle da corrupção, sobretudo quando 

relacionados à cultura organizacional e ao comportamento de indivíduos no ambiente 

profissional.  

 3.4 Questões de estudo sugeridas 

Como preparação para a discussão do caso, sugere-se que os alunos respondam às 

seguintes perguntas: 

 

1. Qual é a situação geral da Eucaliptus em relação às práticas de prevenção à corrupção?  

2. Que medidas parecem ser urgentes para a criação de um programa de compliance na 

Eucaliptus? 

3. Qual é a disposição de Ademar, Bianca e Caio para engajarem-se com o programa de 

compliance que está sendo criado? 

3.5 Roteiro para discussão 

O roteiro sugerido abaixo busca, a partir da situação oferecida pelo caso, conduzir os 

alunos à observação e à identificação dos diversos elementos que incentivam ou dificultam 

comportamentos éticos. Em seguida, propõe uma reflexão sobre a natureza desses fatores de 

influência para, ao final, oferecer uma oportunidade de avaliarem instrumentos existentes bem 

como formularem novas estratégias de prevenção à corrupção. 

  

I. Aquecimento (tempo sugerido: 10 minutos) 

Sugere-se iniciar a discussão com um aluno resumindo, brevemente, a situação na qual 

se encontrava a empresa Eucaliptus no momento da contratação de João (pergunta “1” das 

questões de estudo sugeridas acima). Em seguida, o professor pode coletar impressões dos 

alunos em relação ao que pensam ser medidas urgentes para a criação de um programa de 

compliance na Eucaliptus (pergunta “2” das questões de estudo). Embora o objetivo deste 

aquecimento seja a contextualização do grupo com relação aos fatos, já neste momento as 

possíveis narrativas sobre o licenciamento ambiental poderão indicar o posicionamento do 

narrador em relação às ações dos atores envolvidos. Interessante perceber se eventuais 

posicionamentos nesta etapa são modificados após a discussão completa do caso.  
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II.  Organização dos fatos (tempo sugerido: 10 minutos / sugestão de lousa: quadro 1a) 

Sugere-se conduzir os alunos na caracterização dos personagens e eventos de forma a 

resgatar detalhes do caso. O professor pode complementar a participação dos alunos com 

informações relevantes que não forem mencionadas.  

• Eucaliptus: empresa de médio porte relativamente nova no mercado de papel e 

celulose. Vem apresentando bons resultados financeiros e conta com um agressivo 

plano de expansão de suas operações, o que inclui a inauguração de uma nova planta 

de produção de celulose. 

• João: Compliance Compliance Officer com ampla experiência na gestão de programas 

de integridade contratado pela Eucaliptus com a incumbência de criar o seu programa 

de compliance.  

• Ademar: Diretor de Novos Negócios (DNN), área responsável pelos trâmites 

administrativos de novos projetos da Eucaliptus, incluindo as funções de relações 

institucionais. No processo de licenciamento ambiental da nova planta, Ademar 

dedicou-se essencialmente ao relacionamento com os servidores dos órgãos 

ambientais.  

• Bianca: Analista sênior da DNN, responsável pela montagem do EIA-RIMA a partir 

de dados preparados por outras áreas e por uma consultoria ambiental externa. Tem 

pouco conhecimento global sobre o negócio e as estratégias da empresa.  

• Caio: Auditor interno responsável por uma série de processos (financeiro, contábil, 

fiscal e gestão de processos administrativos). Em seu trabalho, limita-se à checagem e 

cruzamento de dados. 

• Licenciamento ambiental da nova planta da Eucaliptus em Nova Albertina: Ademar 

mantém um relacionamento pessoal com servidores do IMANA, órgão ambiental 

responsável pela concessão da licença ambiental em Nova Albertina. Embora alegue 

que tal relacionamento não tem influência no processo administrativo, são inegáveis o 

conflito de interesses e o possível prejuízo a um processo isento. 

• Políticas de remuneração e recompensas da Eucaliptus: devido ao seu perfil altamente 

focado em resultados financeiros e de sua estrutura enxuta, o sistema de remuneração 

da Eucaliptus é bastante agressivo, baseado em bonificações pelo atingimento de 

metas. 

 



33 
 

 
 

À medida que as informações são trazidas pelos alunos, o professor poderá resgatar a 

pergunta “3” das questões de estudos e montar um esquema simples na lousa em que conste 

nome, cargo e decisão tomada por Ademar, Bianca e Caio (“quadro 1a”). Este esquema será 

complementado no decorrer dos exercícios seguintes.  

 

III.  Discussão sobre influências na tomada de decisão diante de conflitos éticos 

Exercício 1 (tempo sugerido: 15 minutos / sugestão de lousa: quadro 1b) 

Para auxiliar a compreensão dos fatores que influenciam a tomada de decisão diante 

de potencial conflito ético, sugere-se que os alunos apontem fatores e circunstâncias que 

podem ter influenciado as condutas de Ademar, Bianca e Caio. Esse brainstorming pode ser 

feito em pequenos grupos de alunos (3 a 4 alunos em cada) de forma que todos tenham 

oportunidade de expor suas percepções e opiniões sobre cada personagem.  

 Finalizada a atividade em grupos, o professor poderá retomar o debate em plenária 

para coletar os apontamentos dos alunos. Com o intuito de facilitar a sistematização das 

análises que serão estimuladas nos exercícios seguintes, sugere-se que as contribuições dos 

alunos sejam anotadas na lousa seguindo a seguinte categorização (“quadro 1b”): (i) fatores 

de nível institucional (relacionadas ao ambiente regulatório e à dinâmica econômica do 

mercado em que a Eucaliptus se insere) (ii) fatores de nível organizacional e (iii) fatores de 

nível pessoal. 

 Vale ressaltar que neste momento não é preciso desenvolver teorias e generalizações 

sobre as atitudes de cada personagem, pois isso será feito no Exercício 2.  

Espera-se que para cada um dos personagens, os alunos mencionem os seguintes 

pontos (o professor pode estimular itens omitidos com perguntas). 

ADEMAR 

Fatores de nível institucional: 

• Entende que em seu setor de atuação “é assim que se faz negócios”. 

• Alega que a empresa perderia competitividade caso não atuasse dessa forma. 

Fatores de nível organizacional: 
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• Percebe o momento de foco na expansão e no crescimento pelo qual a empresa passa e 

sabe que a aprovação das plantas é uma prioridade, quase uma imposição. 

• Sente um clima de competição entre áreas. 

• Seu desempenho tem impacto direto nas bonificações, parte relevante de sua 

remuneração. 

Fatores de nível pessoal: 

• Busca crescimento profissional e reconhecimento pelo seu desempenho, que se traduz 

no atingimento de metas. 

 

BIANCA 

Fatores de nível organizacional: 

• Trabalha sob pressão para o cumprimento de metas em prazos curtos. 

• Tem pouco acesso às decisões estratégicas nem compartilha conhecimentos com 

outras áreas. Limita-se às atividades operacionais. 

• Ainda que tenha tido dúvidas sobre a conformidade do processo de licenciamento, não 

vê meios para externalizar esses questionamentos. Não tem abertura para esse tipo de 

conversa com Ademar. 

Fatores de nível pessoal: 

• Entende que por cumprir ordens, não é responsável por eventual conduta irregular. 

• Acredita que não cabe a ela levantar questões sobre o caso, dada a sua posição 

hierárquica. 

• Tem personalidade mais introvertida e respeitosa a hierarquia. Entende que falar sobre 

o relacionamento de Ademar com os agentes públicos seria invasão de sua esfera 

privada, algo que não tem costume de fazer. 

• Demonstra frustração por não conseguir alinhar seu trabalho aos seus propósitos e 

valores, como vislumbrava no início da carreira. 

 

CAIO 

Fatores de nível organizacional: 

• Acumula muitas atribuições e não recebe orientações sobre áreas e processos 

prioritários. 

• Ao realizar a auditoria de praxe, não encontrou normas internas que tratem do 

procedimento em questão 
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Fatores de nível pessoal: 

• Parece não se interessar com a melhoria dos processos e da gestão. Sua preocupação 

se limita à conclusão de suas tarefas. 

• Não se interessa por questões de ética e compliance, pois julga não fazer parte de seu 

trabalho. 

 

Exercício 2 (tempo sugerido: 10 minutos / sugestão de lousa: quadro 1c) 

Neste ponto, as observações feitas pelos alunos sobre os contextos de atuação dos três 

personagens estarão sistematizadas no quadro de acordo com a natureza das influências 

sofridas. O professor poderá então estimular os alunos a analisarem as diferentes dimensões 

de influências que se sobrepõem sobre a tomada de decisão no ambiente corporativo 

(dimensão institucional, organizacional e pessoal). Dessa forma, os alunos deverão abstrair-se 

da narrativa do caso e perceber quão comuns e recorrentes são esses fenômenos.  

Dessas análises resultarão generalizações, que serão objetos de discussão mais ampla. 

Havendo espaço na lousa, o professor poderá anotar as generalizações observadas abaixo das 

colunas com os níveis dos fatores de influência (vide quadro 1c). 

Algumas generalizações possíveis a partir das circunstâncias trazidas pelos 

personagens do caso são: 

Nível institucional 

• Práticas disseminadas em setores econômicos / cultura negocial  

• Práticas desleais estimuladas pela competitividade do mercado 

Nível organizacional 

• Falta de direcionamento institucional declarado na forma de missão e valores 

• Modelos de negócio com foco em resultado de curto prazo 

• Sistemas agressivos de remuneração e recompensas 

• Estratificação excessiva das instâncias e processos levando à perda de visão do todo 

• Falta de transparência e participação 

Nível pessoal  

• Racionalização como forma de criar justificativas para ações sabidamente incorretas 

• Ausência de valores comuns entre funcionário e empresa 

• Falta de auto posicionamento (“Quem sou eu para questionar meu chefe?”) 
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• Personalidade avessa ao confronto 

 

Que outros fatores poderiam ser incluídos nessas listas, ainda que fora do contexto do 

caso Eucaliptus? 

• Carência de legislação e/ou enforcement pelo estado 

• Culturas com maior tolerância à corrupção 

• “Normalização”: julgar a própria atitude como exceção e não como uma prática usual, 

portanto não como algo que nos define. 

• Pressão e adequação social  

 

IV.  Reflexão (tempo sugerido: 15 minutos) 

Com os debates suscitados nos exercícios anteriores, os alunos terão adquirido uma 

visão mais ampla sobre as causas da corrupção e sobre como indivíduos são diferentemente 

afetados de acordo com as circunstâncias específicas em que se encontram. Também terão 

verificado que tais circunstâncias podem ser generalizadas e compreendidas como fenômenos 

universais e, portanto, presentes em diferentes empresas e em situações pessoais.  

Com o intuito de estimular a reflexão sobre o problema da corrupção sob uma 

perspectiva pessoal, o professor pode convidar os alunos a refletirem sobre vivências próprias 

em que houve dificuldade na tomada de decisão em razão da influência de fatores 

institucionais, organizacionais ou pessoais identificados no caso Eucaliptus ou levantados 

pelos próprios alunos. Para auxiliar os alunos na identificação dessas vivências, o professor 

poderá dar alguns exemplos, como “você testemunhou um gestor de equipe referindo-se a um 

colaborador de forma racista e sentiu que deveria levar o caso ao conhecimento das instâncias 

superiores” ou “você recebeu uma oferta de dinheiro para auxiliar um colega no trabalho final 

de uma disciplina. Conhece as regras de ética acadêmica e não se sente confortável, mas passa 

por necessidades financeiras e não quer desapontar o colega”. 

Como sugestão de metodologia para esse exercício, sugere-se a “Clínica de Caso”, 

elaborada por Otto Scharmer como dinâmica de escuta ativa e recontextualização de dilemas a 
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partir do olhar de terceiros6. De forma simplificada e adaptada, o exercício poderia seguir os 

seguintes passos: 

a. Após um momento de silêncio para que possam resgatar uma vivência de dilema ético, 

os alunos devem ser organizados em grupos de 3 a 5 pessoas, sendo que uma será o 

ofertante do caso, uma o responsável por tomar notas (observador) e as demais serão 

ouvintes. A atribuição dos papéis deve se dar de forma voluntária. 

b. O ofertante deverá relatar brevemente o dilema vivido, enquanto os demais oferecem-

se a uma escuta atenta. O observador deverá anotar os fatores que entende terem 

influenciado a decisão do ofertante. Caso esteja utilizando notas adesivas, cada fator 

deverá ser escrito em uma nota. 

c. Finalizado o relato, os ouvintes devem, individualmente, anotar eventuais sensações e 

inquietações surgidas ao longo da escuta, evitando julgamentos ou análises sobre a 

situação. 

d. Em seguida, o observador deverá fazer as perguntas abaixo para o ofertante: 

• Como você se sente em relação à vivência relatada?  

• Pensa em algum fator presente na ocasião o faria ter agido de forma diferente? 

e. Novamente, o observador deverá anotar os fatores e influências identificados, 

enquanto os ouvintes registram sensações e inquietações que surgiram ao longo da 

escuta.  

f. Finalizadas as anotações, cada ouvinte relata aos demais as suas sensações ao escutar 

o dilema do ofertante.  

g. O ofertante, após receber as diferentes impressões e perspectivas sobre sua vivência, 

poderá compartilhar se sua própria percepção sobre o dilema vivido sofreu alterações 

em razão das visões dos colegas.   

Finalizadas as Clínicas de Caso nos pequenos grupos, o professor poderá convidar os 

observadores para comentarem os registros dos fatores de influência identificados nas falas 

dos ofertantes e levarem as notas para a lousa para que sejam coladas juntamente aos demais 

fatores de sua categoria (institucional, organizacional ou pessoal). 

                                                 
6 Para mais detalhes sobre a técnica da Clínica de Caso, recomenda-se a leitura de Scharmer (2009).  
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Com os exercícios de reflexão, espera-se que os alunos compreendam de forma 

concreta a complexidade envolvida em dilemas éticos, para que possam, a partir de um novo 

ponto de vista, avaliar a efetividades dos mecanismos de prevenção à corrupção e outras 

condutas antiéticas.  

  

V. Discussão sobre estratégias empresariais de prevenção de condutas antiéticas 

(tempo sugerido: 15 minutos) 

Nesta etapa, sugere-se convidar os alunos a retomarem a missão posta para João e 

proporem possíveis medidas de prevenção à corrupção para a Eucaliptus, considerando as 

observações e análises feitas nos exercícios anteriores.  

a. Tomando como ponto de partida o levantamento dos instrumentos previstos em lei e 

disseminados em guias a manuais de compliance sistematizado por João e 

apresentados no Anexo IV, quais medidas endereçam os problemas identificados na 

Eucaliptus ao longo da discussão do caso?  

b. Que categorias de fatores (institucionais, organizacionais e pessoais) são mais 

contempladas por esses instrumentos? 

c. Foram identificadas fragilidades na Eucaliptus que não seriam sanadas pelos 

instrumentos tradicionais de compliance? 

d. Quais estratégias adicionais João poderia propor para endereçar essas fragilidades?  

Nesta seção, o professor poderá optar por dar mais ênfase nas discussões sobre 

programas de compliance existentes (itens “a” e “b”) ou em propostas de novos instrumentos 

voltados à promoção de condutas éticas individuais (itens “c” e “d”).  
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3.6 Sugestões de lousa 

 

QUADRO 1A 

 

 

Personagem Cargo / nível hierárquico Decisão tomada    

Ademar Diretor / Alta gestão 
Manteve sua conduta 

mesmo com conflito de 
interesses 

   

Bianca 
Analista sênior / Nível 

intermediário 
Executou a ordem que 
não lhe parecia correta 

   

Caio 
Auditor interno / Nível 

intermediário 
Não refletiu sobre 

questões éticas 
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QUADRO 1B 

 

Personagem Cargo / nível 
hierárquico 

Decisão tomada Fatores de nível 
institucional 

Fatores de nível 
organizacional 

Fatores de nível pessoal 

Ademar 
Diretor / Alta 

gestão 

Manteve sua 
conduta mesmo 
com conflito de 

interesses 

-“É assim que se faz 
negócios neste setor 
- A competitividade da 
empresa depende de 
“jogar o jogo” 

-Pressão para conseguir as 
licenças 
-Clima de competição entre 
áreas 
-Preocupação com o bônus 

-Sente-se responsável pelo 
engajamento da equipe 
-Busca crescimento e 
reconhecimento 

Bianca 
Analista sênior / 

Nível 
intermediário 

Executou a ordem 
que não lhe 

parecia correta 
 

-Trabalha sob pressão e com 
prazos curtos 
-Não participa de decisões 
nem interage com outras áreas.  
-Não conhece meios e canais 
para questionar condutas 

-Não se vê em posição 
para questionar condutas 
antiéticas 
-Apenas cumpre ordens 
-Personalidade introvertida 
e respeitosa à hierarquia 
-Não vê propósito em seu 
trabalho 

Caio 
Auditor interno / 

Nível 
intermediário 

Não refletiu sobre 
questões éticas 

 

-Acumula muitas funções e 
não recebe diretrizes 
institucionais 
-Não encontrou normas 
internas para o caso auditado 

-Não se interessa pela 
melhoria dos processos da 
empresa 
-Entende que fez seu 
trabalho 
-Não se interessa por 
questões éticas e 
compliance 
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QUADRO 1C 

 

Personagem Cargo / nível 
hierárquico 

Decisão tomada Fatores de nível 
institucional 

Fatores de nível 
organizacional 

Fatores de nível pessoal 

Ademar 
Diretor / Alta 

gestão 

Manteve sua 
conduta mesmo 
com conflito de 

interesses 

-“É assim que se faz 
negócios neste setor 
- A competitividade da 
empresa depende de 
“jogar o jogo” 

-Pressão para conseguir as 
licenças 
-Clima de competição entre 
áreas 
-Preocupação com o bônus 

-Sente-se responsável pelo 
engajamento da equipe 
-Busca crescimento e 
reconhecimento 

Bianca 
Analista sênior / 

Nível 
intermediário 

Executou a ordem 
que não lhe 

parecia correta 
 

-Trabalha sob pressão e com 
prazos curtos 
-Não participa de decisões 
nem interage com outras 
áreas.  
-Não conhece meios e canais 
para questionar condutas 

-Não se vê em posição para 
questionar condutas 
antiéticas 
-Apenas cumpre ordens 
-Personalidade introvertida e 
respeitosa à hierarquia 
-Não vê propósito em seu 
trabalho 

Caio 
Auditor interno / 

Nível 
intermediário 

Não refletiu sobre 
questões éticas 

 

-Acumula muitas funções e 
não recebe diretrizes 
institucionais 
-Não encontrou normas 
internas para o caso auditado 

-Entende que fez seu 
trabalho. 
-Não se interessa por 
questões éticas e compliance 

 

- Práticas disseminadas 
no setor 

- Competitividade do 
mercado estimulam 

práticas desleais 
 

 

- Modelos de negócios com 
foco em resultado de curto 

prazo 
- Sistema de remuneração 

agressivo 
- Estratificação dos processos 

e instâncias 
- Falta de transparência e 

participação 

- Racionalização 
- Ausência de 

alinhamento de valores 
entre indivíduos e a 

empresa 
- Auto posicionamento 

- Personalidade 
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3.7 Análise teórica 

3.7.1 Introdução 

O caso trata do tema da ética nos negócios, manifestada nas tomadas de decisão de 

indivíduos e lideranças das organizações. Para essa construção, parto da premissa de que as 

condutas antiéticas no contexto corporativo são induzidas por fatores de três diferentes 

naturezas. Em um plano mais amplo, institucional, encontram-se os fatores externos à 

empresa – como o ambiente político e regulatório e a dinâmica das relações econômicas do 

setor produtivo em que ela é inserida. Em segundo plano, organizacional, estão fatores 

decorrentes das políticas internas e da cultura organizacional da empresa – como instâncias 

hierárquicas, incentivos e políticas de remuneração, modelos de participação e a existência de 

programas formais de compliance. Por fim, encontram-se condições de natureza pessoal – por 

exemplo, motivações, incentivos e comportamentos dos colaboradores da empresa. 

Na esfera institucional, é notório o aprimoramento dos instrumentos normativos 

nacionais e internacionais voltados à prevenção de fraudes, corrupção e outras falhas 

empresariais, bem como o aperfeiçoamento da atuação dos órgãos de controle estatal das 

práticas empresariais. Esse movimento tem repercutido no ambiente das organizações 

empresariais, onde se verifica a multiplicação de programas internos de compliance, muitas 

vezes estruturados por equipes específicas e constituídos por processos, gestões de risco, 

controles e treinamentos próprios. Já no âmbito das iniciativas focadas nos indivíduos, 

voltadas a aspectos comportamentais, embora sejam claros os esforços dedicados por 

empresas na tentativa de criação de uma cultura de ética interna como forma de promoção do 

engajamento dos colaboradores, tais iniciativas parecem não endereçar efetivamente os 

incentivos e condições para que indivíduos possam agir eticamente. 

A proposta deste trabalho é ressaltar a importância da compreensão de questões 

comportamentais associadas à ética na tomada de decisão por indivíduos, ainda pouco 

exploradas nos programas de compliance e integridade existentes. Para tanto, são 

apresentadas abordagens e teorias relacionadas ao tema e espera-se que as reflexões 

resultantes da discussão do caso desses referenciais teóricos estimulem a incorporação de 

fatores de natureza pessoal em iniciativas de promoção da ética nos negócios. 
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 3.7.2 A ética nos negócios 

A ética pode ser entendida como um conjunto de princípios e valores que norteiam o 

convívio harmonioso de indivíduos em coletividade. O comportamento ético pressupõe, 

portanto, o cumprimento de leis e normas formais e o respeito a acordos informais 

estabelecidos pelas relações e dinâmicas particulares a determinado grupo social, religioso ou 

cultural (SOLOMON, 2006). Nesse sentido, a ética nos negócios, ao inserir-se em contextos 

específicos de determinado negócio, empresa ou setor, refere-se não apenas ao arcabouço 

normativo ao qual cada organização está submetida, mas também a princípios, valores e 

normas definidos e desenvolvidos ao longo do tempo e que passam a determinar o que é certo 

e o que é errado dentro de cada contexto (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2015, p. 5). 

Na esfera empresarial, desvios de condutas éticas podem ser manifestados em 

diferentes formas, as mais notórias são: corrupção, fraude e lavagem de dinheiro. Contudo, a 

falta de ética também está presente em práticas de concorrência desleal, no uso de 

informações privilegiadas para ganhos pessoais, no favorecimento indevido de fornecedores, 

nas relações irregulares de trabalho, na condução de práticas danosas ao meio ambiente, entre 

inúmeras outras situações. Com efeito, da compreensão de ética como a adequação das 

atitudes humanas em consideração ao bem-estar coletivo, depreende-se que a 

responsabilidade social empresarial parte de uma premissa de ética empresarial na medida em 

que define e assume a responsabilidade pelos impactos de suas ações sobre terceiros 

relacionados, a sociedade e o meio ambiente.7 Esta racionalidade permite entendermos que a 

própria ideia de sustentabilidade representa, portanto, um princípio ético balizador da 

mudança para um paradigma que “propõe mudanças efetivas nas formas de se relacionar com 

o espaço natural, de se conviver com as demais espécies e com o outro” (CARNEIRO; 

ALVES, 2015, p. 4).  

A relação entre a ética nos negócios e o desenvolvimento sustentável foi reafirmada 

pela Agenda 2030, compromisso global estabelecido na Conferência para o Desenvolvimento 

Sustentável da ONU de 2015 (ONUBR, 2015), que definiu os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Objetivo 16, cujo enunciado evoca “promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 

                                                 
7 A organização Transparency International propõe que as agendas da responsabilidade social empresarial e da 
governança corporativa sejam vistas como interligadas e, portanto, tratadas de forma integrada nas estruturas 
internas e nas decisões estratégicas das empresas (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2010). 
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justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os 

níveis”, traz metas endereçadas especificamente à boa governança e ao combate à corrupção, 

como “a redução da corrupção e do suborno em todas as suas formas” (Meta 16.5), “o 

desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis” 

(Meta 16.6) e “a garantia de tomadas de decisão responsivas, inclusivas, participativas e 

representativas” (Meta 16.7).  

No caso de ensino que esta análise teórica pretende instruir, a “ética nos negócios” é 

oferecida como objeto de estudo por meio da análise das circunstâncias em que se dá a 

corrupção, aqui entendida, de forma ampla, como todo ato em que há “abuso de poder 

confiado para ganhos próprios”. Essa definição, cunhada pela organização Transparency 

International para padronização de interpretação de seus estudos sobre percepção sobre a 

corrupção, tem sido amplamente utilizada e adaptada. Para a rede Estratégia Nacional de 

Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), liderada Ministério Público 

Federal brasileiro para fundamentação do Programa Nacional de Prevenção Primária à 

Corrupção, corrupção é: “a manipulação oportunística de um contrato estabelecido entre um 

principal e um agente onde o agente, em benefício próprio e em benefício de um terceiro, 

denominado corruptor, se utiliza de instrumentos para lesão e prejuízo aos direitos 

estabelecidos à parte principal” (TODOS JUNTOS CONTRA CORRUPÇÃO).  

É importante destacar que tal definição difere do uso do termo “corrupção” para fins 

de tipificação penal e detalhamento das condutas ilegais. Grande parte dos instrumentos 

legislativos dedicados ao tema especifica os crimes conhecidos genericamente por atos de 

corrupção. A própria Lei Anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846 de 2013) traz em seu artigo 

5º o rol de atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, incluindo suborno de 

agentes públicos e fraude em licitações e contratos, sem mencionar o termo corrupção. A 

Convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre 

o Combate da Corrupção8 trata da ofensa de suborno a funcionários públicos estrangeiros. Já a 

Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas,9  por sua vez, trata de peculato, 

apropriação indevida de verbas públicas e outros desvios de propriedade por funcionários 

públicos e obstrução da justiça.  

                                                 
8 Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 
Internacionais, concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997, promulgada pelo Decreto 3.678/2000. 
9 Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 
de outubro de 2003, promulgada pelo Decreto no 5.678, de 31 de janeiro de 2006.  
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3.7.3 A prevenção da corrupção 

A partir da última década do século XX, houve um significativo aumento de 

instrumentos normativos, nacionais e internacionais, voltados a um controle mais rigoroso da 

corrupção praticada por empresas. A publicação do Cadbury Report, em 1992, no Reino 

Unido, e a promulgação da lei Sarbanes-Oxley, em 2002, nos Estados Unidos, estabeleceram 

as bases para a observância mais rígida dos códigos de governança corporativa. Já a aplicação 

mais rigorosa do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) pelo Departamento de Justiça Norte-

Americano tornou realidade a criminalização do pagamento de suborno a agentes públicos 

estrangeiros e incentivou o desenvolvimento de sucessivas legislações de combate à 

corrupção em outros países. O endurecimento do controle das práticas de corrupção somado 

às vultuosas quantias pagas por empresas multinacionais autuadas por crimes de corrupção a 

título de multas ou em acordos de leniência, têm tido papel significativo na adoção de práticas 

mais éticas de negócios pelas empresas.10 Ademais, pode-se dizer que o incremento dos 

controles estatais impacta a postura das empresas em relação ao propósito da maximização 

dos lucros, que por si só não é necessariamente prejudicial à sociedade, uma vez que permite 

a alocação eficiente de recursos num ambiente de mercado competitivo. Contudo, a presença 

de “caçadores de renda”, indivíduos ou empresas que se beneficiam de distorções geradas por 

decisões de entes eminentemente políticos (por subsídios, licitações de contratos públicos e 

concessões, por exemplo), demanda a análise das consequências produzidas por esse tipo de 

maximização de lucros. Os caçadores de renda causam perda de bem-estar social ao transferir, 

e não criar, renda e geram prejuízos à sociedade maiores que os ganhos individuais daqueles 

que são beneficiados.11 

Antes do movimento global de combate à corrupção, o suborno de agentes públicos 

era frequentemente considerado recurso necessário para a sobrevivência do negócio. O caso 

de corrupção da empresa Siemens, que se tornou emblemático após o pagamento de 1,6 

bilhão de dólares em multas para os governos alemão e norte-americano em 2008,12 

demonstra como práticas corruptivas, quando integradas na rotina normal da organização, 

passam a ser naturalizadas aos olhos de seus colaboradores (HESS, 2015). Segundo o 

                                                 
10 Para Peter May (2004), esse movimento refere-se à motivação negativa para o cumprimento da lei, que ocorre 
quando empresas obedecem às regras quando os riscos de uma autuação se sobrepõem aos benefícios para o 
negócio. A motivação positiva, por seu turno, decorre do senso de obrigação da empresa perante a sociedade.  
11 Monzoni Neto (2001) oferece aprofundada análise da teoria do Rent Seeking e dos impactos de bem-estar 
social provocados por esse comportamento. 
12 Estados Unidos da América, 2008a, 2008b.  
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Departamento de Justiça norte-americano, a empresa efetuou pagamentos de mais de 1,3 

bilhão de dólares para financiar seu sistema de corrupção, que incluía equipes próprias, 

consultorias externas e o pagamento dos subornos propriamente ditos, que somaram 

aproximadamente 800 milhões de dólares.13  Em testemunho, o ex-gerente acusado ter 

estruturado tal sistema declarou que não tinha qualquer responsabilidade pela prática irregular, 

pois apenas organizava os pagamentos. Não enxergava os pagamentos sob a perspectiva ética, 

mas como uma forma de manter viva sua unidade de negócios e garantir milhares de 

empregos (HEALY, 2012, p. 2). 

3.7.4 O crescimento dos programas de compliance 

Se, por um lado, o avanço das normas de controle da corrupção e de outras falhas 

empresariais representaram uma resposta aos grandes escândalos corporativos do final da 

década de 1990 – como Enron, WorldCom e Arthur Andersen –, por outro lado, pode-se dizer 

que o aumento do detalhamento das normas e o maior rigor da atuação dos órgãos de controle 

induziram o desenvolvimento dos programas internos de compliance pelas empresas. Vale 

mencionar que muitas das legislações anticorrupção preveem a dosimetria da pena de 

empresas condenadas que demonstrarem manter um programa de compliance interno. Nos 

EUA, o Principles of Federal Prosecution of Business Organizations14 – memorando do 

Departamento de Justiça que estabelece diretrizes para o processamento de crimes previstos 

no FCPA – prevê que o órgão deverá considerar, na decisão sobre o indiciamento da empresa 

ou no estabelecimento da pena, a existência e a eficácia de programas de compliance, bem 

como ações para remediação como punição de infratores. No Brasil, a Lei Anticorrupção 

estabelece como possível atenuante de punição em eventual condenação da empresa por 

crimes de corrupção “a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e 

de conduta”.15  

Derivado do termo inglês comply, compliance indica estar em conformidade com as 

leis e com os regulamentos internos da empresa. Embora possa ser utilizado em diferentes 

contextos (por exemplo, conformidade com regras ambientais, trabalhistas etc.), o termo 

                                                 
13 Id., p. 5 (memorando sobre a sentença). 
14  Estados Unidos da América. US Justice Department. Principles of Federal Prosecution of Business 
Organizations. Disponível em: <https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-
business-organizations>. Último acesso em: 17/03/2018. 
15 Lei 12.846/2013, artigo 7º, inciso VIII. 
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compliance isoladamente tem sido muito associado ao tema da ética negocial. Nesse contexto, 

o programa de compliance “estabelece procedimentos para prevenir, detectar e remediar 

riscos relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos sob a perspectiva da ética e 

integridade” (ALLIANCE FOR INTEGRITY, 2016). Atualmente, há inúmeros guias e 

orientações destinados a auxiliar empresas na estruturação de seus programas de compliance. 

Iniciativas de organismos internacionais – como o Grupo de Trabalho Anticorrupção do Pacto 

Global e a OCDE –, bem como associações de empresas globalmente reconhecidas – como a 

Society of Corporate Compliance and Ethics – publicam manuais e periódicos indicando boas 

práticas para empresas transnacionais (CARPI, 2015; OCDE, 2010; SCCE, 2014). No Brasil, 

o Decreto nº 8.420 de 2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção, elenca em seu artigo 42 os 

parâmetros a serem considerados nos programas de integridade. A partir deles, a 

Controladoria-Geral da União produziu suas Diretrizes para Empresas Privadas (CGU, 2015), 

categorizando os elementos dos programas de integridade em cinco pilares, como mostra o 

esquema da Tabela 1.  

Tabela 1 – Componentes dos Programas de Compliance e Integridade 

Fonte: elaboração própria. 

INSTÂNCIA 
RESPONSÁVEL

APURAÇÃO DE 
RISCO

REGRAS E 
INSTRUMENTOS

MONITORAMENTO 
CONTÍNUO

∆ COMPROMETIMENTO 
DA ALTA DIREÇÃO

∆ Padrões de conduta e 
códigos de ética aplicáveis 
aos empregados 

∆ Padrões de conduta e 
códigos de ética aplicáveis a 
terceiros

∆ Registros contábeis 
fidedignos

∆ Controles internos para 
demonstrações financeiras

∆ Procedimentos específicos 
para prevenção de fraudes e 
ilícitos em licitações e outras 
contratações públicas

∆ Diligências apropriadas 
para a contratação e 
supervisão de terceiros

∆ Verificação nas fusões, 
aquisições e reestruturações 
societárias de irregularidades 
nas empresas envolvidas

∆ Independência, 
estrutura e 
autoridade das 
instâncias 
responsáveis 
pela aplicação do 
programa de 
integridade

∆ Análise 
periódica de 
riscos

∆ Canais de denúncia 
de irregularidades 
abertos e amplamente 
divulgados

∆ Previsão de medidas 
disciplinares

∆ Treinamentos
periódicos

∆ Procedimentos que 
assegurem a pronta 
interrupção de 
irregularidades

∆ Monitoramento e 
aperfeiçoamento 
contínuos do programa

Legenda:

∆  : 16 parâmetros de avaliação dos programas de integridade 

conforme Decreto n° 8.420/15, art. 42. 

: Cinco pilares dos Programas de Integridade (CGU, 2015) 
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A necessidade de adequação das empresas às legislações anticorrupção, cada vez mais 

rigorosas, tem tornado os programas de compliance indispensáveis à inserção das 

organizações no cenário global de negócios. São muitas as motivações comerciais para a 

estruturação de programas de compliance. As recomendações da OCDE (2015) sobre 

contratações públicas sugerem que sejam exigidas de empresas participantes de licitações para 

contratos com governos medidas anticorrupção e que contratos prevejam garantias de 

inexistência de corrupção. Instituições financeiras multilaterais, como o Banco Mundial, têm 

negado conceder créditos a empresas com histórico de descumprimento de políticas e 

procedimentos de combate à corrupção.16 Boas práticas de contratações privadas incluem due 

diligence de terceiros como fornecedores e prestadores de serviços e agentes intermediários 

com relação às suas políticas de prevenção à corrupção. Diante dessas e de outras imposições, 

programas estruturados de compliance deixam de ser apenas diferenciais competitivos para se 

tornarem requisitos para a condução de negócios globalmente. Como consequência, empresas 

têm investido quantias excepcionais de dinheiro e capital humano em sistemas de controles e 

monitoramento de violações às normas anticorrupção. Como destaca Miller (2017), os atuais 

sistemas de compliance elevaram significativamente os poderes e as responsabilidades dos 

profissionais de controles e auditorias internas, que contam com formações específicas para 

essas funções e assento nas reuniões de alta direção. Os departamentos de compliance, por sua 

vez, tiveram suas equipes e orçamentos multiplicados e suas ações passaram a envolver e 

influenciar as organizações de forma transversal, perpassando por todas as áreas e envolvendo 

todos os níveis hierárquicos. Ainda, a observação dos programas de compliance atuais indica 

que empresas têm apostado na criação de cada vez mais processos e instâncias direcionadas 

ao maior monitoramento das suas atividades e dos seus negócios, como fiscalizações, 

diligências, gerenciamentos de riscos e comitês (BARCAT, 2017). 

 3.7.5 Compliance e a cultura de ética  

O rápido avanço e a sofisticação dos programas de compliance são tendências com 

potencial de promover um ambiente empresarial mais transparente e ético. Sem dúvidas, os 

sistemas de controle e definição de condutas são importantes para a prestação de contas aos 

stakeholders, bem como para a definição de boas práticas, servindo como referências de 

condutas para funcionários (CARPI, 2015). Contudo, esse movimento também tem suscitado 

                                                 
16 World Bank Borrowers, 2011. 
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preocupações por parte de estudiosos do tema. Uma delas refere-se ao risco de que empresas 

criem programas de compliance que atendam somente a demandas externas (os chamados 

“programas de fachada”, ou paper programs), consistindo em um check-list de providências 

sem que haja verdadeira intenção criar um ambiente íntegro na empresa (HESS, 2015, p. 5). 

Outra preocupação diz respeito à necessidade de aprimoramento dos instrumentos de 

compliance existentes para que sejam direcionados à construção de uma cultura de ética nas 

empresas, ou seja, um compromisso que ultrapasse a noção de mera conformidade às leis e ao 

cumprimento de regras, alcançando o engajamento e o compromisso dos indivíduos com a 

ética e com a integridade de forma constante e generalizada (BARCAT, 2017; CARPI, 2015; 

HESS, 2015).  

Um exemplo que demonstra de forma clara como a cultura de uma empresa pode 

estimular práticas destrutivas e condutas individuais antiéticas é o caso Enron. O artigo Enron 

Ethics (Or: Culture Matters More than Codes) relata como aspectos da cultura organizacional, 

como o exemplo da alta direção e um ambiente competitivo e intimidador, incentivaram as 

práticas fraudulentas que levaram a empresa ao colapso. O foco da empresa, impresso nas 

constantes manifestações do então CEO, Jeffrey Skilling, sempre foi o lucro a qualquer custo 

e essa filosofia era concretizada nos sistemas de recompensas, que valorizavam apenas a 

geração de resultados financeiros positivos. Além disso, ao violar regras contábeis, inflando 

receitas e escondendo passivos, os líderes da Enron davam o tom do que era aceitável e até 

esperado. Uma vez descoberta a crise na empresa, os executivos passaram a acusar uns aos 

outros. Sobre as irregularidades contábeis, negaram a existência de problemas e depois 

tentaram esconder as evidências da fraude. O caso Enron não só expôs as fragilidades dos 

controles externos de prevenção a fraudes existentes até o início da década de 2000 

(regulamentação frágil em alguns setores, pouca transparência para investidores do mercado 

financeiros e vulnerabilidades das demonstrações contábeis e financeiras relativas operações 

complexas) (HEALY; PALEPU, 2003), mas também deixou lições importantes sobre o papel 

da liderança na criação de uma cultura de ética: uma moral ruim no topo da empresa pode ser 

uma condição suficiente para criar um clima ético autodestrutivo e a existência de um 

programa de compliance e ética nos negócios não evita nem compensa a moral da liderança 

das empresas (SIMS; BRINKMANN, 2003).  

Manuais e guias elaborados por órgãos de controle (CGU, 2015; EUA, 2012; TCU, 

2016) ou por organizações de fomento a melhoria das práticas empresariais (OCDE, 2010; 
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CARPI, 2015; SCCE, 2014; TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2010) convergem sobre 

a necessidade de coexistência de elementos de controle (como normas, gerenciamentos de 

riscos, auditorias, procedimentos de responsabilização etc.) e mecanismos de motivação e 

engajamento (como declarações de missão e valores, comunicação e treinamentos sobre 

códigos de ética e conduta etc.) para a efetividade dos programas de compliance. Isso porque 

apenas a existência de normas e códigos de conduta não basta para evitar comportamentos 

antiéticos de seus colaboradores. Pelo contrário, estudos mostram que programas adotados 

somente com a finalidade de atender a demandas externas (como exigências regulatórias, 

requisitos em negociações comerciais ou mesmo como publicidade), sem as correspondentes 

ações voltadas ao público interno, resultam em perda de legitimidade junto aos colaboradores 

(TREVIÑO et al. apud HESS, 2015, p. 11). É fundamental, portanto, que organizações 

promovam ações de fortalecimento de culturas de ética e integridade a partir da compreensão 

de que as ferramentas, políticas e procedimentos internos não se sustentam sem o efetivo 

engajamento dos colaboradores com a missão do programa. Essa percepção reconhece, assim, 

que “o compliance começa na dimensão do indivíduo e se reflete, ao final do dia, na dimensão 

da empresa” (ALLIANCE FOR INTEGRITY, 2016). 

Diante do relevante papel da cultura de ética (também referida como cultura de 

integridade) na sustentação dos programas de compliance,17 convém oferecermos um breve 

detalhamento do que constitui, em teoria e nas práticas organizacionais, a cultura de ética. 

Segundo Kaptein (2011), a cultura de ética é formada pelos aspectos organizacionais 

perceptíveis por seus colaboradores que impedem comportamentos antiéticos e encorajam 

comportamentos éticos. Treviño e Nelson (2013) entendem que a cultura de ética deve ser 

compreendida como um sistema de múltiplas camadas, incluindo mecanismos formais e 

informais que devem ser coordenados para garantir julgamentos e ações éticas. No âmbito 

formal, as autoras apontam para normas, políticas e códigos de conduta, bem como para 

meios e recursos direcionados à concretização do sistema de ética. Já os aspectos informais 

incluem o posicionamento e os exemplos da liderança diante de questões éticas, os modelos 

seguidos, as normas sociais de comportamento, como os rituais praticados pelos membros da 

                                                 
17 Muitas organizações passaram a denominar seus programas de compliance “programas de integridade”, 
inferindo que não tratam somente de medidas de conformidade com as normas, pois incluem medidas de 
promoção da integridade pessoal, ou seja, incentivos para a prática de condutas individuais éticas. Embora esta 
conceituação esteja recebendo crescente adesão, inclusive de autores sobre o tema (ver BARCAT, 2017), neste 
trabalho optei pelo uso da expressão “programa de compliance” para me referir ao conjunto de medidas voltadas 
à promoção de práticas éticas que permeie todos os processos e relações dentro da empresa e entre empresas e 
partes relacionadas. Desta forma, assumo a existência de programas de compliance limitados ao cumprimento de 
normas legais e internas assim como programas de compliance com grande ênfase à cultura de ética.   
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organização de forma sistematizada ou espontânea que estimulam comportamentos éticos ou 

antiéticos, histórias que pessoas contam sobre a empresa e abertura e incentivos para se falar 

sobre ética no ambiente corporativo (TREVIÑO; NELSON, 2013, p. 154-183).  

A tradução para as práticas empresariais dos conceitos formulados por teóricos do 

tema da ética nos negócios tem dado especial ênfase à existência de códigos de ética, ao 

envolvimento da liderança e à oferta de comunicação e treinamentos sobre o tema. Segundo o 

Referencial de Combate à Corrupção, publicado pelo Tribunal de Contas da União: 

“(...) a promoção da cultura da ética e da integridade deve partir, 

especialmente, do exemplo de conduta íntegra da alta administração e 

do estabelecimento de código de ética e de conduta, da sua divulgação 

e comunicação, da sua internalização mediante programas e eventos 

de treinamento e conscientização.” (TCU, 2006, p. 39).  

Esses são três elementos de enorme influência sobre a condução ética dos negócios, 

como demonstra Kaptein em aprofundado estudo sobre a efetividade dos códigos de ética. De 

acordo com o estudo, a mera existência de códigos de éticas não resulta em menor incidência 

de condutas antiéticas nas empresas. Sua efetividade é percebida quando há combinação de 

três fatores: (i) qualidade do conteúdo (identificada pela diversidade das condutas definidas e 

caracterizadas como antiéticas), (ii) qualidade das comunicações relacionadas aos códigos de 

ética (devem ser acessíveis, claras e úteis aos colaboradores) e (iii) a incorporação 

(embedment) dos temas tratados nos códigos de conduta pela gestão da organização 

(KAPTEIN, 2011). Dessas conclusões, depreende-se que a contribuição dos códigos de 

conduta para a construção da cultura de ética na organização está relacionada à valorização de 

seus preceitos pela liderança da organização, traduzida nas declarações e práticas inseridas 

nas atividades do cotidiano. Ainda, para que os valores éticos contidos nos códigos sejam 

refletidos no comportamento dos colaboradores, é imprescindível que eles sejam detalhados e 

comunicados de forma que todos assimilem o seu conteúdo, saibam o que é esperado de suas 

condutas e compreendam as consequências da não observância de seus preceitos.  

3.7.6 Compliance centrado no indivíduo 

A existência e a implementação eficiente de códigos de ética representam avanços 

significativos nos programas de compliance em relação à mera imposição de normas e 
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mecanismos de controle e monitoramento interno, na medida em que contribuem para o 

posicionamento da missão e dos valores éticos das empresas, além de definirem mais 

claramente os padrões de condutas desejáveis e reprováveis no ambiente da organização.  

Entretanto, é possível que os programas sejam aprimorados no sentido de 

incorporarem mecanismos de promoção da integridade individual, ou seja, partam da 

compreensão das circunstâncias e fatores que influenciam condutas éticas individuais frente a 

dilemas éticos e abranjam ações concretas, estruturas de autonomia e legitimação de 

colaboradores como agentes e beneficiários de práticas positivas.   

Solomon (2006), ao abordar a importância da ética no nível individual no contexto dos 

negócios, faz distinção entre ética macro, molar e micro, em que microética se refere aos 

“conceitos e valores que definem responsabilidades individuais e comportamentos em 

contraposição às teorias já bem desenvolvidas da macroética dos negócios, os princípios que 

governam (...) nosso sistema global de (re)distribuição e recompensa” (SOLOMON, 2006, p. 

183). Velasquez (2006) também estimula que o debate sobre a ética nos negócios destaque 

três tipos distintos de questões éticas: as sistêmicas, ligadas aos sistemas social, político, 

econômico e legal em que as empresas operam; as empresariais, relacionadas a características 

particulares da empresa como suas políticas, cultura, clima, impactos e ações; e as individuais, 

que são as questões sobre decisões e comportamentos de cada indivíduo (VELASQUEZ, 

2006). Para Fontes Filho (2017), estamos próximos ao limite dos controles empresariais tendo 

em vista os custos, a demanda de tempo e a quantidade de controles que existem atualmente e 

que podem causar perda de competitividade. Dessa forma, argumenta que, “ao deslocarmos a 

discussão para o papel dos indivíduos, reforçamos a necessidade de serem incorporadas 

considerações sobre a natureza (humana) para a construção dos sistemas de controle” 

(FONTES FILHO, 2017, p. 41).  

Para que os programas de compliance passem a considerar questões relacionadas a 

atitudes e comportamentos objetivando oferecer meios mais adequados e efetivos para a 

prevenção de condutas antiéticas no nível individual, é fundamental que se compreenda o 

processo de tomada de decisão diante de conflitos ou dilemas éticos. No entanto, essa 

abordagem ainda é delegada aos profissionais das áreas de psicologia social e 

desenvolvimento organizacional externas às organizações e, assim, não incorporada aos seus 

processos operacionais e administrativos. Como diagnosticou Solomon, “A tomada de decisão 

é uma das grandes artes da administração, sendo, portanto, ao mesmo tempo estranho e 
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lamentável que tantos executivos e administradores tenham tanta dificuldade com ela, fiquem 

tão perturbados por ela, ou tentem evitá-la por completo” (SOLOMON, 2006, p. 283). Ao 

defender que as organizações devem agir em parceria com seus colaboradores na 

compreensão dos conflitos entre as obrigações com a companhia e a integridade pessoal, o 

autor propõe um modelo ético de tomada de decisão que prioriza a análise de ponderações e 

escolhas corretas (o “bom julgamento” aristotélico) por meio de passos e inferências. Nesse 

modelo, primeiramente identifica-se um problema ético (Quais questões estão envolvidas?) e 

seus componentes (Quem foi ou poderia ser prejudicado? De quem é a culpa? O que poderia 

ter evitado a situação?) para que então seja analisada a situação (alternativas, custos e 

resultados prováveis, possibilidades de execução) e, por fim, ocorra a ação (SOLOMON, 

2006, p. 281-288). 

Outro modelo bastante disseminado de tomada de decisão foi proposto por Ferrell, 

Fraedrich e Ferrell (2015). De acordo com esses autores, o processo decisório se inicia com a 

tomada de consciência de que existe uma questão ética. A partir desse momento, convergem 

os seguintes elementos: a percepção da gravidade da questão ética, os fatores individuais e de 

desenvolvimento cognitivo, a cultura organizacional em que o tomador de decisão está 

inserido e, por fim, o que os autores chamam de oportunidade. A gravidade da questão ética 

refere-se à sua relevância no contexto pessoal e organizacional vivido. Os fatores individuais 

que pesam sobre a decisão são ligados a fatores cognitivos e a valores, crenças e ao 

julgamento moral, ou seja, à capacidade de se compreender e avaliar o dilema enfrentado. A 

cultura organizacional, abordada na sessão anterior, refere-se às normas de conduta, 

declaradas ou tácitas, que definem e influenciam ações. Por fim, a oportunidade é composta 

pela percepção dos riscos e benefícios decorrentes de determinado comportamento.  

A partir dos dois modelos apresentados, percebe-se que importância de se conhecer os 

processos de tomada de decisão nos contextos de cada empresa não está no auxílio a 

colaboradores para que distingam atos certos de errados. Para isto, bastam as normas e os 

códigos de conduta. A atenção ao processo decisório ganha relevância nas situações em que 

duas ou mais vias antagônicas parecem corretas (do ponto de vista ético), quando todas as 

opções parecem erradas ou nas situações em que o custo da ação que se considera correta é 

alto demais. O verdadeiro ganho da prática de modelos de tomadas de decisão é a 

oportunidade para que os envolvidos reflitam sobre o que está em questão (SOLOMON, 2006, 

p. 284). A percepção mais ampla e ponderada das opções, dos interesses, das causas e 
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consequências da complexidade em torno das decisões em contextos negociais pode evitar 

más decisões, tomadas sob pressão, em situações de grande estresse ou de forma emergencial. 

Apesar de os modelos éticos de tomada de decisão de Solomon e Ferrell, Fraedrich e Ferrell 

divergirem entre si em alguns pontos, eles apresentam três variáveis comuns, determinantes 

para que indivíduos nas organizações ajam eticamente: (i) os valores da empresa, (ii) os 

valores individuais e (iii) a percepção da relevância e das circunstâncias envolvidas nas ações.  

3.7.6.1 Valores da empresa  

A definição e o fortalecimento dos valores da empresa, que compõem a sua cultura de 

ética, atuam como uma bússola moral para os colaboradores na medida em que incorporam 

experiências, assunções e expectativas de condutas. Ancorado na teoria da ética nos negócios 

de Solomon, Kaptein18  (2008) elaborou o modelo das Virtudes Éticas Corporativas 

(Corporate Ethical Virtues model), no qual estabelece que o grau de virtude de uma 

organização pode ser determinante para promover condutas éticas e desencorajar as antiéticas 

entre seus colaboradores. Reconhecendo o caráter multidimensional da cultura de ética 

empresarial, o estudo utilizou o método da análise fatorial exploratória para identificar oito 

características de empresas que, combinadas, apresentam relação com a incidência de 

condutas éticas. Essas características, ou “virtudes éticas”, são descritas a seguir:  

1. Clareza (clarity): expectativas concretas e compreensíveis relacionadas às 

condutas dos membros da empresa;  

2. Congruência dos supervisores (congruency of supervisors): medida em que as 

ações de supervisores servem de exemplo de condutas éticas; 

3. Congruência da alta gestão (congruency of management): medida em que a alta 

gestão apoia nas normas de condutas éticas e se conforma com elas; 

4. Viabilidade (feasibility): condições oferecidas pela organização para permitir que 

colaboradores cumpram as normas de conduta ética; 

5. Suporte (supportability): nível de promoção e apoio a condutas éticas oferecido 

pela organização; 

6. Transparência (transparency): visibilidade das consequências das condutas éticas e 

antiéticas de administradores e colaboradores; 

                                                 
18 No trabalho citado, Kaptein valida e aperfeiçoa o modelo das Virtudes Éticas Corporativas inicialmente 
publicado em trabalho de 1998. 
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7. Comunicação (discussability): oportunidades para se discutir questões éticas no 

âmbito da empresa; 

8. Sanção (sanctionability): medida da aplicação de sanções para condutas antiéticas 

ou de recompensas para condutas éticas. 

Em estudo subsequente, Kaptein (2009) aprofundou-se na análise empírica da 

relação entre as oito virtudes éticas corporativas e os componentes de programas de 

compliance empresariais, reforçando o caráter multidimensional de ambos os constructos. 

Embora esse estudo tenha verificado uma relação global positiva entre os programas de 

compliance19  e a cultura de ética (medida pela incidência conjunta das virtudes éticas 

corporativas), também apontou para diferentes níveis de convergência entre os componentes 

dos programas e as dimensões da cultura de ética. Nesse sentido, determinado componente de 

programas de compliance pode ter relações positivas com uma ou mais dimensões da cultura 

de ética e ao mesmo tempo ter relação negativa com outra dimensão. A fim de exemplificar: 

códigos de ética demonstraram relação positiva com a dimensão clareza, mas nenhuma 

relação com a transparência. Três outros componentes dos programas de compliance 

(profissional designado como compliance officer, treinamentos e comunicação sobre ética e 

monitoramento e auditoria) apresentaram relações inconsistentes em relação a dimensões 

individuais da cultura de ética. Dessas constatações, decorre que o escopo e a extensão dos 

componentes individuais dos programas de compliance devem resultar de avaliações 

específicas sobre as dimensões da cultura de ética que necessitam de reforço e melhorias em 

cada empresa. Programas que se conformam com as características peculiares da empresa, 

que sejam claros, transparentes e acessíveis a todos, e que contem com a adesão e o 

envolvimento da alta gestão, além de prever mecanismos de suporte individual, serão mais 

efetivos no objetivo de estimular e amparar condutas éticas de seus colaboradores.  

3.7.6.2 Valores do indivíduo 

A reflexão sobre a influência dos valores e das circunstâncias que cercam 

indivíduos na tomada de decisão diante de dilemas éticos requer o reconhecimento das 

vulnerabilidades dos indivíduos em contextos de pressão, tentação e desconexão. Em pesquisa 

apresentada no artigo The Battle for Business Ethics: A Struggle Theory, Kaptein (2017)  

                                                 
19 No estudo, foram considerados os nove componentes de programas de ética correspondentes aos critérios 
utilizados para a definição de programas de ética e compliance efetivos pelo U.S. Sentencing Guidelines for 
Organizations and the Sentencing Commission, manual que define parâmetros para julgamentos de ofensas 
federais nos EUA, como a violação do FCPA. 
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enumera estudos empíricos reconhecidos nos campos da psicologia, da criminologia, da 

economia comportamental e da ética nos negócios, que sugerem que indivíduos são 

vulneráveis a pressões sociais, temor hierárquico e pressão para se conformarem com os 

papéis assumidos, bem como sucumbem a tentações, como fraude em exames e furtos, 

quando a oportunidade parece maior que o risco (KAPTEIN, 2017). Compartilhando dessa 

premissa, Barcat (2017) reforça que existem fatores biológicos, psicológicos e culturais que 

impactam na capacidade de indivíduos de analisarem questões éticas de forma racional e 

imparcial. O autor ressalta, ainda, que “os processos decisórios estão sujeitos a informações 

distorcidas, pontos cegos, vieses cognitivos e racionalizações que nublam a percepção e 

entorpecem o raciocínio” (BARCAT, 2017, p. 51).  

Políticas internas relativas ao estabelecimento de metas de desempenho e sistemas 

de remuneração são frequentemente apontadas como causas de más condutas por 

profissionais.20  Assim, ambientes de trabalho competitivos, com imposição de metas 

excessivamente ambiciosas ou mesmo irreais e mecanismos de remuneração 

predominantemente atrelados ao atingimento dessas metas (bonificações) criam ambientes de 

constante pressão e pouca disponibilidade de tempo e atenção a regras de condutas éticas.  

Da mesma forma, estruturas com hierarquias rígidas e valorização excessiva da 

autoridade podem fazer com que indivíduos deixem de analisar o valor ético de suas ações em 

deferência à autoridade do comando recebido. De acordo com estudos reconhecidos na área 

da psicologia, voltados à análise da influência da autoridade sobre o comportamento,21 

pessoas tendem a obedecer às ordens quando impostas por quem consideram moral ou 

legalmente legitimadas, sobretudo se acreditam que tais autoridades assumirão a 

responsabilidade pelas consequências das ações demandadas.  

Outro fenômeno que merece atenção como fator de influência sobre condutas 

antiéticas nas organizações é a teoria da identidade social, que busca explicar por que as 

pessoas tendem a se classificar e classificar os outros em grupos. Essas classificações geram 

definições acerca de quem e como são os membros de determinado grupo sob a perspectiva 
                                                 
20 Uma pesquisa conduzida pela empresa KPMG em 2013 nos EUA apontou para três principais causas de 
condutas antiéticas no âmbito profissional: pressão para o atingimento de metas, pouca importância dada aos 
códigos de conduta, crença de que o reconhecimento na empresa é fruto dos resultados atingido e não dos meios 
utilizados para alcançá-los e receio de perda do emprego caso as metas estabelecidas não sejam cumpridas. 
KPMG FORENSIC, 2013. 
21 O conhecido experimento de Milgram (1974), realizado pelo psicólogo da Universidade de Yale no início da 
década de 1960, constatou que um número relevante de pessoas é capaz de infligir sofrimento a terceiros contra 
sua vontade quando atuam sob pressão de uma figura de autoridade. 
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social e estabelecem diferentes status sociais para cada grupo. Como consequência, o 

pertencimento a determinado grupo (ou a percepção disso) tem impacto direto na autoestima e 

no autojulgamento de seus membros. No artigo Spiraling down into Corruption: A Dynamic 

Analysis of the Social Identity Processes That Cause Corruption in Organizations to Grow, 

Nieuwenboer e Kaptein (2008) utilizaram a teoria da identidade social para explicar a 

dinâmica de três “espirais” que levam organizações a práticas corruptas: a espiral das normas 

divergentes, a da pressão e a da oportunidade. Nas três situações, o fenômeno da identidade 

social acarreta despersonificação dos indivíduos, que negam ou ignoram suas próprias 

identidades e seus valores em nome dos protótipos predefinidos para o grupo ao qual 

pertencem.  

Seja pela forte pressão para o alcance de metas de desempenho, pela tentação diante 

de atraentes recompensas financeiras, pelo temor à autoridade ou pelo desejo de pertencer a 

determinado grupo, indivíduos que aderem a condutas antiéticas normalmente valem-se de 

racionalizações para justificar seus atos. Estas são “estratégias mentais que permitem 

empregados (e outros ao seu redor) verem atos de corrupção como justificáveis” (ANAND; 

ASHFORTH; JOSHI, 2005, p. 9). Apoiados em racionalizações, indivíduos e grupos 

cometem atos que reconhecem errados sem que tenham que admitir serem más pessoas. 

Entendem, portanto, que tais atitudes são exceção e não os define enquanto indivíduos, 

funcionários ou cidadãos. Anand, Ashforth e Joshi (2005) sistematizaram táticas comuns de 

racionalização: 

Tabela 2 – Racionalização da corrupção 

Estratégia Descrição Exemplos 

Negação da 
responsabilidade 

Atores entendem que não há escolha 
além da participação nos atos. 

“não tenho alternativa”; “não 
cabe a mim denunciar” 

Negação do dano 
Atores se convencem de que ninguém 
foi ou será prejudicado pelos seus 
atos. 

“não é material”; “ninguém sai 
perdendo”; “poderia ter sido 
pior”; “tecnicamente não é 
ilegal” 

Negação da 
vítima 

Atores entendem que a parte 
prejudicada merece os resultados de 
sua ação. 

“eles merecem”; “eles 
escolheram se envolver” 

Ponderação social 

Atores relativizam suas condutas de 
duas formas: julgando o acusador ou 
comparando seus atos aos de 
terceiros. 

“você não tem direto de 
criticar”; “outros fazem coisas 
piores” 

Apelo a valores Atores atribuem seus atos a um bem “é em nome de um benefício 
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mais elevados maior. geral”; “eu não posso entregar 
meus próprios chefes” 

Merecimento 
Atores sentem-se legitimados em 
razão do tempo e dedicação à 
empresa. 

“diante de tudo o que eu faço 
pela empresa, ela me deve isso” 

Fonte: adaptado de Anand, Ashforth e Joshi (2005, p. 11). 

O fenômeno das racionalizações torna-se mais comum em contextos de 

complexidade, ambiguidade e dinamismo comuns em organizações. Ações que parecem 

claramente corruptas podem passar despercebidas em meio a rotinas sobrecarregadas, em um 

ambiente de pressão e mediante informações incompletas e contraditórias (ANAND; 

ASHFORTH; JOSHI, 2005, p. 11). Ainda, um aspecto especialmente problemático sobre a 

racionalização de condutas antiéticas é que ela não permite que seus atores reconheçam seus 

erros e busquem alternativas em caso de recorrência. Ao contrário, ao racionalizar as próprias 

condutas, aqueles que cometem atos corruptos iniciam uma espiral de erros cada vez mais 

graves (HESS, 2015, p. 8). O desafio para os programas de compliance nas empresas é manter 

regras claras e as possibilidades de atuação ética disponíveis e institucionalmente amparadas, 

de modo que os colaboradores encontrem vias para resistir a racionalizações sobre seus 

comportamentos e se manifestarem caso identifiquem más condutas de terceiros.  

3.7.6.3 Percepção sobre a conduta 

O terceiro fator de influência sobre tomadas de decisão éticas por indivíduos em 

organizações é a capacidade de percepção da relevância da conduta antiética. Retomando os 

modelos de tomada de decisão de Solomon (2006) e de Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2015), 

essa percepção inclui a identificação de uma questão ética e de sua gravidade, o levantamento 

das pessoas, das estruturas e dos recursos em jogo e a avaliação dos riscos envolvidos 

(oportunidade). Na rotina das organizações, o que limita uma visão abrangente é a falta de 

condições para que indivíduos compreendam a situação a que estão submetidos e considerem 

cuidadosamente as opções disponíveis.  

Nessas circunstâncias, decisões são tomadas de forma automática, baseadas em 

impulsos e sujeitas a vieses cognitivos. Esse modelo de raciocínio, qualificado por Daniel 

Kahneman como “Sistema 1” em Thinking Fast and Slow (2011), é intuitivo e produz 

respostas instantâneas. Já o raciocínio que o autor chama de “Sistema 2”, requer maior 

atenção e análise, sendo por isso um processo mais lento e consciente. Quanto mais 

frequentes forem as oportunidades de ativação do Sistema 2 nas tomadas de decisão, ou seja, 
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quanto mais elas resultarem de análises lógicas e informadas e de julgamentos centrados na 

percepção, maiores são as chances de que elas sejam éticas (KAHNEMAN, 2011, p. 19-30).  

A falta de visão e de compreensão sobre o contexto mais amplo das decisões 

também é conhecida como problema da imersão (JACKALL, R. Moral Mazes, 1988, apud 

SOLOMON, 2006, p. 421-431). Robert Jackall identificou que a imersão de indivíduos em 

suas funções, as suas situações hierárquicas e a sua posição nos grupos sociais aos quais 

pertencem representam grave ameaça à integridade pessoal, na medida em que essa condição 

dificulta a percepção para além das pressões enfrentadas no ambiente imediato. “A 

consequência é um tipo de cegueira, de perda da visão ampla que destrói qualquer senso de 

propósito final e de comunidade mais ampla” (SOLOMON, 2006, p. 425). Quando imersa em 

suas atividades, a maioria das pessoas quer apenas seguir em frente, fazer a sua parte e 

garantir seu emprego e seu salário, alheia às responsabilidades e aos objetivos maiores da 

empresa. 

O efetivo auxílio aos colaboradores para que tomem decisões mais éticas se dá por 

meio da oferta de estruturas que lhes permitam identificar, analisar e resolver questões éticas 

de forma ponderada e consciente. Para tanto, as empresas devem pensar seus programas de 

compliance não apenas como um sistema de cumprimento de normas e de divulgação 

genérica de valores éticos e de condutas desejáveis, mas como um espaço de reflexão sobre os 

desafios éticos que se apresentam diariamente na rotina da organização.  

Treinamentos de compliance focados na apresentação de regras de conduta e na 

discussão abstrata de conceitos e valores não colocam indivíduos em situações de 

enfrentamento de dilemas éticos (GENTILE, 2017; KAPTEIN, 2017). Conforme defende 

Solomon em Ética e Excelência (2006), “talvez o bom julgamento não possa ser ensinado, 

exceto pela experiência” (SOLOMON, 2006, p. 284). O bom julgamento e o autocontrole – 

capacidade de resistir a pressões e tentações – são virtudes que devem ser desenvolvidas pela 

prática. Programas de ética e compliance devem, portanto, ser complementados com a 

capacitação de indivíduos baseada na experiência, ou seja, com exposição às consequências, 

aos receios e às provações inerentes aos dilemas éticos por meio de estratégias que estimulem 

o exercício da intuição e da atividade analítica, como reflexões dirigidas, feedbacks e 

coaching (KAPTEIN, 2017, p. 356).  
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3.7.7 Conclusões 

A prevenção da corrupção e o combate a ela no ambiente empresarial têm passado por 

marcantes transformações. Muitos países estão implementando leis e normas que tipificam 

criminalmente os atos de corrupção de agentes públicos, preveem a responsabilização civil e 

criminal da empresa envolvida e de seus administradores por atos contra a administração 

pública e estabelecem atenuantes de pena para empresas condenadas que apresentarem 

programas de compliance consistentes. Ao mesmo tempo, os sistemas de controle estatal, que 

no Brasil é representado pelo Ministério Público, pela Controladoria-Geral da União 

(atualmente parte do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle) e pelos Tribunais 

de Contas, também têm aprimorado e sofisticado seus mecanismos de identificação de 

irregularidades cometidas por entes públicos e privados. No âmbito das organizações, nota-se 

forte tendência de adequação dos processos internos por meio da estruturação de programas 

de compliance. Essa atividade, antes substancialmente focada na verificação do cumprimento 

das exigências legais e regulatórias aplicáveis a cada empresa, passou a ser respaldada no 

levantamento e na gestão dos riscos de violações, levando em consideração as características 

específicas da organização e de sua operação. Ainda, os departamentos de compliance 

ganharam importância, independência e visibilidade, muitas vezes contando com participação 

em órgãos e comitês estratégicos das empresas (MILLER, 2014).  

No processo de amadurecimento das iniciativas empresariais de prevenção à 

corrupção e a outras falhas éticas, nota-se uma crescente valorização do estabelecimento de 

culturas de ética como base de sustentação dos programas de compliance, em complemento 

instrumentos de controle e monitoramento (CARPI, 2015; BARCAT, 2017; SIMONSEN, 

2016). A cultura de ética é o conjunto de valores, crenças e tradições da empresa que 

estimulam condutas éticas e desencorajam as antiéticas (KAPTEIN, 2011). Ela deve ser 

fundamentada em instrumentos formais, como códigos de ética e conduta, e reforçada pelo 

engajamento da administração em suas ações cotidianas e estratégicas, bem como pela 

comunicação clara e direta a todos os colaboradores. Outro aspecto fundamental da 

consolidação de culturas de ética é a atenção aos aspectos comportamentais dos indivíduos 

nas tomadas de decisão diante de conflitos éticos. Ao compreender os fatores que influenciam 

os indivíduos nos processos decisórios em contextos de suas atuações profissionais, empresas 

terão mais condições de proporcionar informações e suportes necessários para que seus 
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colaboradores sejam capazes de assimilar os riscos, as responsabilidades e as consequências 

envolvidas em suas condutas.  

A busca pela integridade empresarial e pessoal no âmbito dos negócios é um processo 

dinâmico e em permanente evolução e adaptação (SIMONSEN, 2016). Mesmo após o 

estabelecimento exitoso de programas de compliance, organizações podem vivenciar novas 

lacunas éticas em decorrência da alteração das normas existentes ou da previsão de novas 

exigências legais resultantes da necessidade de maior controle sobre determinados setores ou 

atividades.22 A necessidade de atualização e aperfeiçoamento dos programas de compliance 

também surge devido a modificações na configuração interna das empresas, como a entrada 

em novos mercados, o desenvolvimento de novos produtos ou serviços ou simplesmente pela 

queda no engajamento dos membros da organização em relação aos objetivos do programa.23 

A conquista e a manutenção de práticas éticas e de um ambiente íntegro nas organizações 

exigem não só a constante atenção a essas atualizações, mas também, e especialmente, 

determinação para perseverar diante de novas pressões e tentações, para aprender com erros e 

se preparar para desafios mais complexos.  

  

                                                 
22 Conforme destacado por Kaptein (2017, p. 343), as últimas décadas foram marcadas pelo enrijecimento de 
normas relacionadas não só ao combate à corrupção, mas também às práticas nos mercados de capitais, às 
atividades potencialmente danosas ao meio ambiente, à proteção dos direitos humanos, entre outros. 
23 O movimento de perda de legitimidade dos programas de compliance pelos colaboradores da empresa é 
conhecido como decoupling (expressão inglesa que indica desacoplamento, desvinculação) e é tratado em 
MacLean e Behnam. (2010). No artigo, os autores sugerem que o decoupling em programas de ética levam a 
percepções negativas de indivíduos em relação aos programas, que passam a ser considerados meramente 
simbólicos.  
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