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RESUMO 

 

A credibilidade das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), no Brasil 
também conhecidas como fundos de pensão, tem sido questionada pelos stakeholders e pela 
sociedade em geral, já que são muito altos os valores envolvidos nos casos de corrupção com a 
participação das maiores fundações do país. Os impactos são conjunturais, tanto econômicos e 
políticos quanto sociais, envolvendo diretamente funcionários e participantes (pensionistas, 
aposentados e beneficiários), os quais confiaram uma vida inteira de contribuições com a 
esperança de ter uma vida segurada financeiramente por meio da gestão desses fundos. O custo 
e as consequências da corrupção no ambiente da previdência complementar trazem impactos 
negativos ao setor, tais como: despesas com investigação, defesa em litígios, reputação 
negativa, perda de confiança dos participantes, perda de possíveis novos participantes, entre 
outros prejuízos. A Lei Anticorrupção (12.846/2013) prevê severas punições às empresas que 
praticarem atos de corrupção. Sua regulamentação, por meio do Decreto nº 8.420/2015, tornou 
indispensável a implementação de normas e práticas para prevenção, identificação e punição 
de tais condutas, em especial o Programa de Integridade. Diante desse contexto, esta pesquisa 
teve como objetivo identificar se, do ponto de vista dos funcionários das EFPC, considerando 
a percepção dos três níveis hierárquicos — diretores, gerentes e analistas —, havia uma cultura 
de ética e se ocorreu alguma mudança após adequação normativa dessas entidades. A hipótese 
inicial era que a mera implementação de práticas oriundas de obrigação legal não garante a 
existência nem a manutenção de uma cultura de ética. A fim de confirmá-la, foram 
entrevistados colaboradores de 10 dos 50 maiores fundos de pensão do Brasil, que juntos 
representam mais de R$ 400 bilhões em investimentos — 51% do total de ativos sob gestão de 
todo o setor. Encontraram-se distintos mecanismos e processos envolvendo um sistema de ética 
e de denúncias entre os fundos de pensão, mas o elemento comum identificado foi que a 
inexistência de um processo transparente e justo de investigação e punição de condutas ilícitas 
(especialmente quando estas são praticadas por ocupantes de cargos dos níveis hierárquicos 
mais altos) aponta que a cultura de ética ainda é muito falha, impactando diretamente a 
percepção dos funcionários sobre as respectivas instituições e, consequentemente, a reputação 
das EFPC. Com este trabalho espera-se contribuir para que haja uma melhor compreensão da 
complexidade dessa temática e dos fatores diretamente relacionados à dimensão humana dos 
programas de integridade e seu impacto numa cultura de ética efetiva. Com esse entendimento, 
será possível elaborar ações que conduzam a uma efetiva cultura de ética e minimizem os 
desvios de conduta nessas entidades. 
 

Palavras-chave:  Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Ética. Fundos de Pensão. 
Governança corporativa. Transparência. Programa de Integridade. 
Compliance.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The credibility of closed private pension entities (EFPC) in Brazil, also known as pension funds, 
has been questioned by stakeholders and by society in general, since the amounts tangled in 
corruption cases involving the largest foundations in the country are very high. The impacts are 
conjectural economically, politically and socially, with the direct involvement of employees 
and members (pensioners, retirees and beneficiaries) who have entrusted a lifetime of payments 
with the hope of having a financially secure retirement through the management of these funds. 
The cost and consequences of corruption in the pension environment bring negative impacts to 
the industry, such as: research expenses, defense in litigation, negative reputation, participants´ 
loss of confidence, loss of new participant leads, among other losses. The Anti-Corruption Act 
(12,846/2013) provides companies that practice acts of corruption severe punishments. Its 
regulations, by means of Decree No. 8,420/2015, became essential to the implementation of 
standards and practices for the prevention, identification and punishment of misconduct, 
particularly regarding the Integrity Program. In this context, this research aims to identify 
whether from the point of view of EFPC officials, considering the perceptions of three 
hierarchical levels — directors, managers and analysts, there was a culture of ethics and if there 
have been any changes after regulatory bodies adequacy. The initial hypothesis was that the 
mere implementation of practices from legal obligation does not warrant the existence nor the 
maintenance of a culture of ethics. In order to confirm that, 10 employees from the 50 largest 
pension funds in Brazil were interviewed, they together account for more than BRL400 billion 
in investments — 51% of total assets under management of the entire sector. There are different 
mechanisms and processes to the ethics of pension funds, but the common element identified 
was the lack of a transparent and fair process for investigating and punishing illicit conducts 
(especially when these are practiced by occupants of higher hierarchical levels offices) which 
indicates a frail culture of ethics thus directly impacting the perception of employees about their 
institutions and, consequently, the EFPC reputation. This paper is expected to contribute to a 
better understanding of this complex subject and the factors directly related to the human 
dimension in integrity programs as well as their impact on a culture of effective ethics. This 
understanding will enable the development of actions that lead to an effective culture of ethics 
consequently minimizing misconduct in these entities. 
 
 
 
Keywords: Private pension entities. Ethics. Pension funds. Corporate governance. 
Transparency. Integrity program. Compliance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Um dos problemas centrais da corrupção no Brasil relacionados às entidades 

fechadas de previdência complementar (EFPC), também chamadas de “fundos de pensão”, é o 

impacto global que elas causam no mercado financeiro, na política, na economia do país e, 

especialmente, na vida dos cidadãos. 

A falta de ética na administração de alguns dos maiores fundos de pensão 

brasileiros, que contribuiu para o desvio de bilhões de reais dos valores arrecadados, 

demonstrando falta de transparência e confiabilidade na gestão dessas entidades, faz com que 

os participantes e os patrocinadores tenham que realizar contribuições extraordinárias cada vez 

maiores, deixando-os desprotegidos e, principalmente, descrentes do sistema previdenciário.1 

Os participantes, que confiaram durante décadas sua aposentadoria financeira a 

uma entidade com a promessa de que receberiam o devido recurso para complementar a sua 

aposentadoria, ao final podem não o receber. Um plano de aposentadoria registra déficit quando 

os ativos não são suficientes para pagar os benefícios previstos até o último participante vivo 

do plano, inclusive. Casos de fraude, má gestão e ingerência política nos maiores fundos de 

pensão das estatais geraram descrédito da população acerca dessas instituições. 

As consequências da falta de uma cultura de ética são várias. A população 

brasileira, que culturalmente não tem o hábito de poupar pensando em sua aposentadoria,2 

poderá optar por não economizar mais e poderá passar a ter necessidades quando estiver 

aposentada, sobrecarregando o sistema público de saúde e elevando a inadimplência, por 

exemplo, ou, então, confiar suas economias a outros tipos de investimentos. 

Por outro lado, com escândalos vindo à tona, a sociedade começou a dar uma 

atenção maior ao tema e a exercer uma pressão política. O resultado disso, não obstante a 

ineficácia de apuração e de fiscalização, foi a aprovação de uma regulamentação mais estreita, 

bem como uma maior autorregulação do setor.3 

                                                        
1  Ver notícia do jornal O Globo de que o rombo nos fundos de pensão ultrapassaria os R$ 46 bilhões em 2016 

(DOCA, 2016).  
2  Segundo pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), oito em cada 

dez brasileiros não se preparam para sua aposentadoria e 62% não guardam dinheiro nem possuem nenhuma 
reserva (SPC BRASIL, 2018). 

3  Haja vista a Lei Anticorrupção e os manuais de orientação da Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (Abrapp), da Controladoria-Geral da União (CGU), Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) e do Instituto Brasileiro Governança Corporativa 
(IBGC). 
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Quando há o reforço e a transparência da governança — incluindo um sistema de 

ética que funcione igualmente para todos os níveis hierárquicos —, bem como controles 

internos e gestão de riscos eficaz, melhora-se a imagem da entidade, facilitando o aporte de 

capitais e atraindo novas e estratégicas instituições parceiras e profissionais mais qualificados.  

Tudo isso aumenta o valor e o prestígio dos fundos de pensão. Contudo, a existência 

de códigos de ética, programas de integridade e canais de denúncias, itens indispensáveis a uma 

cultura de ética, não garantem a boa reputação dessas entidades se não puderem estabelecer, de 

fato, uma cultura de ética sustentável. 

No longo prazo, a sobrevivência dos fundos de pensão depende da credibilidade de 

sua gestão, e essa credibilidade está diretamente atrelada às suas ações com transparência, 

responsabilidade e ética. O fortalecimento desses valores contribui para que o setor se torne 

mais competitivo e seja um investimento sustentável para o trabalhador. As entidades que 

conseguirem demonstrar resultados aos seus participantes, aos órgãos reguladores e à opinião 

pública sobre a ética na sua gestão atrairão mais investidores, enquanto as de menor 

credibilidade possivelmente terão de enfrentar um grande resgate de valores investidos por seus 

participantes, o que pode afetar seriamente a sustentabilidade do negócio ou, no mínimo, seu 

fluxo de caixa presente e futuro. 

Ao falar sobre ética na gestão dos fundos de pensão, é fato que, após tantos 

escândalos, as instituições estão implementando mudanças em suas regras e em seus 

procedimentos. Mas a questão, para além da regulação e da autorregulação, é: no dia a dia, 

ademais de implantar as normas e os processos, há de fato a devida aplicação dessas práticas? 

Essa medida administrativa torna a gestão dos fundos de pensão mais ética? Implementar 

programas de integridade torna seus funcionários mais éticos? Seriam apenas essas as 

mudanças que refletem na mudança cultural da ética? Existe diferença entre as fundações com 

patrocinadoras ligadas ao governo e as com patrocinadoras ligadas a entidades privadas? 

Este estudo focou na investigação da percepção dos funcionários sobre a existência 

de uma cultura de ética nas EFPC posterior à Lei Anticorrupção, aprovada em 2013 e 

regulamentada em 2015. Foram investigados grandes e médios fundos de pensão, com 

patrocinadoras ligadas ao governo e a entidades privadas, e obteve-se uma representatividade 

de mais da metade dos maiores fundos de pensão do Brasil em termos de investimento. 

Inicialmente, o Sistema de Previdência Geral e as entidades fechadas de previdência 

complementar foram contextualizados. Na sequência, foi realizada uma revisão teórica sobre 

conceitos que envolvem a temática da cultura de ética nessas entidades, bem como a Lei 
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Anticorrupção, a problemática da corrupção, os programas de integridade, a governança e a 

cultura de ética e integridade empresarial. 

Explicou-se a metodologia empregada para o desenvolvimento da pesquisa, 

detalhando dados da coleta e análise de resultados. As contribuições do trabalho e os 

comentários críticos à pesquisa são apresentados em seguida. 

Vale ressaltar que a pesquisa não teve a intenção de demonstrar as falhas do sistema 

político, legislativo ou judiciário brasileiro, tampouco de apontar meios ou formas de 

corrupção. Além disso, o conceito de transparência utilizado neste trabalho, ainda que existam 

diversos outros, é referente a um dos princípios básicos de governança corporativa: 

 
Transparência consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições 
de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-
financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que 
norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da 
organização. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 
2015). 

 

Consideram-se incluídas no interesse de uma organização ações que valorizem a 

credibilidade positiva de sua gestão — certamente a transparência é uma delas. 

A pretensão deste estudo foi demonstrar se depois de todos os casos gravíssimos de 

corrupção ocorridos no país envolvendo os maiores fundos de pensão brasileiros, e decorridos 

três anos do registro de diversas mudanças na gestão e na implementação de normas e processos 

de combate à fraude e à corrupção, na percepção dos funcionários das EFPC existe atualmente 

uma cultura de ética nessas entidades. 
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2 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA  

 

2.1 O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO E AS EFPC 

 

O sistema previdenciário brasileiro possui três categorias. A primeira é o Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS), que abrange os todos os indivíduos que contribuem para 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou seja, os trabalhadores da iniciativa privada, 

os funcionários públicos concursados e não concursados, militares e integrantes dos Poderes 

Judiciário, Legislativo e Executivo.  

A segunda categoria é o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), organizado 

pelos estados e municípios para servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Nessa 

categoria, existem dois regimes: o de repartição simples e o de capitalização. O primeiro é igual 

ao do INSS, isto é, as contribuições do trabalhador em atividade pagam o benefício do 

aposentado. No sistema de capitalização é criado um fundo para receber as contribuições que 

são aplicadas em ativos de renda fixa e variável. Nesse caso, o servidor recebe o valor de suas 

reservas mais os rendimentos. 

 O RPPS está previsto no artigo 40 da Constituição Federal e tem suas políticas 

elaboradas e executadas pelo Ministério da Previdência Social. Sua unidade gestora está 

subordinada aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, que estão 

elencados no caput do artigo 37 da Constituição, a saber: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (IBRAHIM, 2015). 

 Vale ressaltar que, enquanto o RGPS se aplica aos trabalhadores urbanos e rurais 

de toda a federação, o RPPS alcança os servidores vinculados a determinado ente federativo, 

ou seja, cada estado-membro é responsável por gerir o regime próprio de seus servidores. 

Há, ainda, a terceira categoria, que é o regime de previdência complementar. Trata-

se de um regime facultativo, que tem como objetivo a complementação da renda no momento 

da aposentadoria e que proporciona um seguro previdenciário adicional ao trabalhador ou ao 

seu beneficiário. Os valores dos benefícios são aplicados pela entidade gestora, com base nos 

chamados “cálculos atuariais” (que estabelecem o valor da contribuição mensal necessária para 

pagar as aposentadorias prometidas). As entidades gestoras são os fundos de pensão, que geram 

os recursos para complementar a aposentadoria do INSS dos funcionários da entidade 

patrocinadora (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2015). 
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Os objetivos primordiais da Previdência Social são: a cobertura de eventos como 

doença, invalidez, morte e idade avançada; a proteção à maternidade; a proteção ao trabalhador 

em situação de desemprego involuntário; o pagamento de salário-família e auxílio-reclusão para 

os dependentes dos segurados de baixa renda; e, por fim, o pagamento de pensão por morte ao 

cônjuge ou companheiro e aos dependentes do segurado (BRASIL, 1988). 

A natureza da previdência social é mista, dividindo-se em duas áreas de atuação: a 

pública (ou obrigatória) e a privada (ou facultativa). A previdência pública subdivide-se em 

dois ramos: a previdência paga pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) aos 

trabalhadores em geral e a previdência dos servidores públicos, diferenciada do regime geral 

dos trabalhadores da iniciativa privada, com estatuto e legislação próprios (GONÇALVES, 

2009, p. 48). 

Ressalta-se que o regime de previdência complementar, também denominado 

“previdência privada”, não é exclusividade dos servidores públicos. A Constituição Federal 

tratou de consagrar tal regime em seu artigo 20, o qual dispõe, em seu caput, que essa 

modalidade de previdência é de caráter complementar, organizada de forma autônoma em 

relação ao RGPS, sendo, pois, de natureza facultativa, baseada na constituição de reservas que 

asseguram o benefício contratado (BRASIL, 1988). Isso está regulamentado pela Lei nº 

6.435/1977 e pelas Leis Complementares nº 108 e nº 109, de 29 de maio de 2001. 

Da definição constitucional extrai-se que a previdência privada é facultativa, no 

sentido de que a sua contratação não é obrigatória, e complementar, porque aumenta as 

prestações devidas pela previdência pública, seja do RGPS, seja do RPPS (DIAS; MACÊDO, 

2012, p. 45). 

Esse sistema de previdência complementar subdivide-se em entidades abertas e 

fechadas (art. 4º da LC nº 109/2001). Tais entidades prescindem de autorização governamental 

prévia para sua constituição. Entretanto, no que diz respeito à fiscalização, as entidades 

fechadas estão vinculadas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 

Já as abertas são fiscalizadas e controladas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), 

autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro 

de 1966 (KRAVCHYCHYN, 2014, p. 91). 

A entidade aberta de previdência complementar (EAPC) é a que não limita o acesso 

de novos participantes, ou seja, pode ser contratada por qualquer pessoa, independentemente 

de seu vínculo empregatício, conforme o artigo 36: 
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Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades 
anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter 
previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, 
acessíveis a quaisquer pessoas físicas. (BRASIL, 2001). 

 

Portanto, as entidades abertas são os planos oferecidos por bancos e seguradoras, 

desde que atuem exclusivamente no ramo “vida” e operem planos que estejam disponíveis para 

qualquer pessoa, podendo, inclusive, utilizar corretores para venderem seus produtos. 

Já a EFPC é acessível apenas a um grupo limitado de participantes que possui 

vínculo empregatício com as pessoas jurídicas que as patrocinam. Ao presente estudo interessa, 

em especial, a compreensão da previdência complementar ou privada na modalidade de 

previdência fechada, também denominada “fundo de pensão” ou EFPC. 

Seja qual for a modalidade, a concepção segue a mesma lógica: benefícios de 

aposentadoria concedidos sobre reservas financeiras acumuladas a partir de contribuições de 

participantes e, quando cabíveis, de seus patrocinadores. E, assim como um regime de 

capitalização, seu sucesso depende do desempenho obtido pelos gestores das carteiras de 

investimentos que compõem os planos. 

 

2.2 O QUE SÃO AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

No Brasil, são dois os tipos de previdência complementar: a previdência aberta e a 

previdência fechada. Ambas funcionam de maneira simples: durante o período em que estiver 

trabalhando, o trabalhador contribuirá mensalmente com uma quantia conforme sua 

disponibilidade. O valor acumulado poderá ser resgatado integralmente ou recebido 

mensalmente, como uma pensão ou aposentadoria tradicional. 

Esses fundos de pensão, foco desta pesquisa, surgiram no Brasil por iniciativa de 

empresas (incluindo estatais, de economia mista e multinacionais). Na década de 1970, foi 

aprovada a Lei nº 4.635, em 15 de julho de 1977, que instituiu o sistema brasileiro de fundos 

de pensão, com o objetivo de formar uma poupança interna de longo prazo e consolidar 

investimentos em energia, insumos básicos e bens de capital (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 2008). 

Além disso, esses fundos implementam, complementam ou suplementam os 

benefícios oficiais, de pagamento único ou continuado, programados ou imprevisíveis, comuns 

ou acidentários, dos participantes ou de seus dependentes. Os principais benefícios envolvem 

remuneração por incapacidade, tempo de serviço e idade, maternidade, pecúlio e morte. No 
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entanto, alguns fundos de pensão inovam criando, por exemplo, o auxílio-nupcialidade 

(MARTINEZ, 2011, p. 1411). 

Destarte, é inegável a importância dos fundos de pensão para a economia brasileira: 

segundo dados mais recentes do informe estatístico da Previc, há 307 EFPC reguladas cujos 

ativos somavam, até o terceiro trimestre de 2017, a quantia de R$ 837 bilhões, representando 

12,8% do produto interno bruto (PIB). O valor médio mensal dos benefícios pagos pelas EFPC 

no ano de 2017 atingiu R$ 5.882/mês, e foram pagos como Benefícios de Prestação Continuada 

mais de R$ 48,5 bilhões (SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, 2018). 

No âmbito dos investimentos, no acumulado do ano de 2017, até setembro, a 

rentabilidade das EFPC foi de 9,23%, acima da Taxa de Juros Padrão (TJP) (6,26%) 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, 2017b).  

As EFPC são de suma importância na atualidade. Segundo informe da Previc 

(SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 2018), no 

terceiro trimestre de 2017 elas contavam com 3.117 patrocinadores, com predominância no 

segmento das empresas privadas, com 70% (2.185) do total das entidades, mais que o dobro da 

soma das EFPC com patrocínio público, que representam 16,7%, e dos instituidores (13,2%). 

Anote-se, ainda, que as EFPC administram 1.105 planos de benefícios que estão 

distribuídos homogeneamente entre as modalidades de Contribuição Definida (38,5%), 

Contribuição Variável (32,2%) e Benefício Definido (29,3%), sendo que essa última (BD) vem 

apresentando redução ao longo do tempo e a maioria de seus planos estão fechados para adesão 

de novos participantes. 

Em se tratando do acesso aos planos das EFPC, podem vincular-se os 

patrocinadores — ou seja, os empregados de empresas, grupos de empresas ou funcionários 

públicos —, bem como os instituidores, que são associados ou membros de pessoas jurídicas, 

classistas ou setoriais, conforme a disposição do artigo 31 da Lei Complementar nº 109/2001: 

 
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo 
órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente: 
I - aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores; 
e 
II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 
ou setorial, denominadas instituidores. (BRASIL, 2001). 
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Atualmente, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (Abrapp) é composta por 264 entidades fechadas de previdência 

complementar — o que representa perto de 86% das entidades em pleno funcionamento no 

setor (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, 2017b). 

 

2.3 CORRUPÇÃO  

 

2.3.1 O que é corrupção 

 

Segundo o dicionário Michaelis (CORRUPÇÃO, 2008, p. 233), a corrupção é ação 

ou efeito de corromper; é depravar, decompor, subornar. Já há algum tempo ela é tema em pauta 

na vida dos brasileiros, sendo comuns, nos meios de comunicação, informações acerca de 

escândalos envolvendo empresas, políticos, servidores públicos e particulares em atos 

corruptos. 

Para o direito penal brasileiro, o conceito de corrupção não se identifica exatamente 

com aquele empregado no linguajar popular. Neste, o conceito que caracteriza um indivíduo 

como corrupto é bem mais amplo que o primeiro. O Código Penal brasileiro estabelece, em seu 

capítulo sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, os 

delitos de corrupção passiva (artigo 317) e o de corrupção ativa (artigo 333).  

De acordo com o dispositivo legal, a corrupção passiva consiste na solicitação ou 

recebimento, para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 

de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.  Já 

a corrupção ativa, de acordo com o mesmo código penal, configura-se pelo ato de oferecer ou 

prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício. Nos dois casos a pena é reclusão de 2 a 12 anos. 

Modernamente, o conceito de corrupção está ligado tão somente ao roubo de 

dinheiro, ignorando os mecanismos e as pessoas envolvidos nas várias etapas — bem como a 

estrutura de poder que não funciona sem o aval dos níveis hierárquicos superiores — até que 

uma situação seja fraudada. No entanto, a corrupção do dinheiro é apenas um sintoma de uma 

corrupção ainda maior (RIBEIRO, 2000). 

Renato Janine Ribeiro afirma que: 
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vencer a corrupção não é simplesmente assegurar o bom trato do dinheiro público: é 
garantir o respeito ao outro, a qualquer outro. A questão da corrupção não se resolve 
com uma boa polícia fiscal. Não é um problema que se concentre no Erário, no 
Tesouro Público, na Fazenda – ou no policiamento destes. Parece, muitas vezes, que 
bastaria introduzir nessas repartições uma boa ordem punitiva, um bom promotor ou 
uma boa justiça, e teríamos solucionado o problema da corrupção. Mas não é assim. 
(2000, p. 179).  

 

Contudo, a problemática da corrupção não afeta somente o Brasil ou países em 

desenvolvimento, mas sim o mundo todo. Internacionalmente, um caso emblemático é o da 

ABE Systems, multinacional da Inglaterra. Em 2006, depois de sauditas ameaçarem parar de 

fornecer informações sobre o terrorismo, o governo britânico pôs-se a investigar o que estariam 

ocorrendo com essa aliança. Descobriu-se que a referida empresa estava envolvida em muitos 

atos corruptos.  

A ABE foi acusada de cometer uma série de atos ilícitos — tais como pagar propina 

em troca de contratos no mercado de outros países (o que, no caso da Arábia Saudita durou 20 

anos), fazer acordos ilícitos em negócios na República Checa, na Hungria e em outros países 

da Europa, não registrar devidamente comissões pagas a um consultor de marketing — e acabou 

pagando 450 milhões de dólares para encerrar o caso. Toda essa movimentação deu-se por meio 

de movimentações de contas na Suíça e em ilhas do Caribe, e terceiros intermediavam os 

pagamentos. No entanto, é difícil medir seguramente o nível de corrupção envolvida nessas 

operações (CLARK; DREW, 2010). 

Assumir a culpa e pagar uma quantia, ainda que alta e sem precedentes, para 

encerrar definitivamente esses processos não necessariamente influencia o mercado a adotar 

boas práticas para se alcançar uma cultura de ética de nível internacional e pode criar a 

percepção de que simbolicamente o dinheiro pode saldar más práticas e arrependimentos do 

passado. O mesmo ocorre quando se fala em implementar um programa de integridade apenas 

para obter atenuantes legais caso alguma violação seja apurada por órgão fiscalizador. 

O combate à corrupção passa por muitos fatores; dentre eles, a percepção humana 

e sua influência no comportamento. Segundo Heiss (2015), caso os funcionários compreendam 

que o objetivo da implementação de um programa de compliance é meramente proteger a 

organização, preservar a imagem dos líderes, ou somente identificar e punir comportamentos 

não desejados, ou que a motivação seja externa, perde-se a credibilidade dessas ações perante 

os colaboradores. Se a mudança realmente visar promover valores éticos, a implementação de 

programas desse tipo tende a ser mais bem vista e a contar com maior adesão dos funcionários.  
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2.3.2 Por que ocorre a corrupção 

 

Quando se analisam as causas da corrupção, muitas vezes os motivos aparentam ser 

as consequências ou fazem parte somente do pano de fundo em que se desenrola, dificultando 

o isolamento dos fatores da causa. Por exemplo, uma empresa líder de mercado que obtém os 

maiores lucros frauda contratos para obter mais ganhos. Ela já é a líder do mercado, não há 

concorrência. Então por que fraudaria para continuar sendo a líder? Ou só é líder justamente 

por causa de atos ilícitos?  

Lambsdorff (2002), diante desse contexto, sugere nove possíveis razões para a 

corrupção: (i) o tamanho do setor público; (ii)  a qualidade da regulação; (iii) a falta de 

competição econômica; (iv) a estrutura do governo; (v) os sistemas eleitorais; (vi) a 

descentralização do governo; (vii) a cultura; (viii) a desigualdade de gênero; e (ix) os fatores 

geográficos e históricos, como o colonialismo, que também desempenham papéis importantes 

na cultura dos países e na incidência da corrupção. 

Tem-se a desigualdade como um dos principais resultados da corrupção, surgindo 

um círculo vicioso que acaba sustentando a tolerância a ela como norma social. Há um impacto 

na produtividade e no investimento também — que são reduzidos devido à não transparência e 

à desconfiança —, faltando recursos para combatê-la e havendo prejuízo para o crescimento 

devido ao aumento do risco de crédito.  

Ainda, na esfera pública há distorções da engrenagem burocrática do Estado, que 

passa a contratar agentes públicos com base em nepotismo ou propina, sem a menor 

preocupação com a capacidade técnica desses profissionais (LAMBSDOORF, 2002). Todo 

esse conjunto de fatores acaba por contribuir para uma sociedade corrupta e é extremamente 

danoso para a sustentação de uma cultura de ética em qualquer país. 

 

2.3.3 A corrupção no Brasil e a Lei nº 12.846/2013 

 

Nos últimos anos a questão ganhou ainda mais relevância no Brasil, principalmente 

por investigações e processos judiciais como a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos 

Correios e a Operação Lava Jato, envolvendo pessoas públicas, políticos do alto escalão e 

empresas até então tidas como idôneas e revelando uma série de atos ilícitos praticados contra 

a Administração Púbica. 
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Hodiernamente, a corrupção é pauta diária em jornais, revistas, telejornais e redes 

sociais. Com investigações do Ministério Público Federal (2018b) em andamento e apurações 

sendo feitas, os brasileiros têm tido a oportunidade de refletir sobre esse problema ao mesmo 

tempo que se veem vítimas de um sistema fraudulento que os prejudica em diversos níveis, seja 

em atendimento a serviços básicos, seja, no caso deste estudo, ao não receberem sua devida 

pensão. 

Verifica-se uma perplexidade dos brasileiros diante do atual cenário do país, no 

qual vemos, de um lado, a mais grave recessão econômica das últimas décadas e, de outro, 

cifras bilionárias envolvidas em esquemas de corrupção. 

A Lei nº 12.846/2013, mais conhecida como Lei Anticorrupção, trouxe alguns 

avanços em termos regulatórios, responsabilizando administrativa e civilmente pessoas 

jurídicas por atos contra a Administração Pública, apesar de na prática a condenação de 

responsáveis ainda carecer de uma justiça plena. 

Essa lei prevê a responsabilidade objetiva, civil e administrativa de empresas por 

atos de corrupção, permitindo a punição daquelas que paguem propinas a funcionários públicos 

nacionais ou estrangeiros. A grande novidade dessa lei foi, como já descrito, a 

responsabilização objetiva da pessoa jurídica, o que resulta na aplicação de penalidades mais 

severas. Em outras palavras, a empresa responderá pelo ato lesivo, independentemente de culpa 

e dolo, bem como pela comprovação de intenção da prática do ilícito. 

Com a nova lei, essa responsabilização passou a atingir não somente os agentes 

diretos, mas terceiros também; ou seja, ainda que a empresa ou a pessoa física não tenha 

realizado nenhum ato diretamente de corrupção ou de suborno, se ela agiu em benefício de 

quem o fez a responsabilidade é mútua. As penas se tornaram mais rígidas, passaram a abranger 

todos os níveis de atuação, desde o funcionário até políticos e empresas estrangeiras, tratando-

se de uma responsabilidade e uma vigilância compartilhadas entre todas as partes (CONTRA..., 

2015). Isto é, a pessoa jurídica poderá ser penalizada pela prática de atos cometidos por seus 

fornecedores (terceiros). 

Após a aprovação dessa lei, outras regulamentações, portarias e instruções 

normativas foram aprovadas a fim de aprimorar e detalhar o processo de violação de condutas 

e práticas de ilícitos. O Decreto Federal nº 8.420/2015, por exemplo, listou os 16 parâmetros 

de avaliação dos programas de compliance, detalhou processos administrativos e sanções; a 

Portaria nº 909/2015 estabeleceu os procedimentos para a avaliação de programas de 

compliance; a Portaria nº 910/2015 tratou de regras e processos administrativos de acordos de 
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leniência; a Instrução Normativa nº 1/2015 estabeleceu um método para cálculo da receita bruta 

e impostos em caso de multa; a Instrução Normativa nº 2/2015 regulamentou o Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas (CNEP) a fim de aumentar a visibilidade, a transparência e a segurança das 

informações (AYRES, 2015). 

Hoje em dia, no Brasil, após o estabelecimento dessas regulamentações, as 

empresas, incluindo os fundos de pensão, passaram a falar mais sobre ética, integridade e 

programas anticorrupção, assim como órgãos regulatórios4 e entidades de autorregulação5 

passaram a sistematizar e a produzir muitas diretrizes e informações sobre o assunto. 

Vale lembrar que a promulgação dessas leis e regulamentações ocorreu em um 

momento em que o Brasil passava por forte pressão internacional, em especial da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), combinada com as manifestações 

nas ruas pelo fim da corrupção e da impunidade. Entre seus problemas estão a falta de 

detalhamento na dosimetria das penas dos crimes por ela regulados e a ausência de 

jurisprudência sobre o tema devido à sua “pouca idade”, já que ela ainda é recente e teve poucos 

casos julgados. 

Após quatro anos da lei em vigor, em 2018 tem-se 30 empresas punidas e 183 

processos abertos, segundo dados da Controladoria-Geral da União (CGU),6 e sua aplicação 

ainda apresenta dificuldades, pois muitos municípios ainda não regulamentaram a Lei 

Anticorrupção. O amparo legal e o respaldo jurídico que a maioria das cidades deveriam ter 

ainda seguem no limbo. 

Entre as melhorias que poderiam ser promovidas na lei, pode-se citar: mais 

segurança aos acordos de leniência; estabelecimento de autoridades responsáveis pela aplicação 

da lei para os poderes estadual e municipal, tal como faz a CGU quando se trata de caso de 

âmbito federal; e determinação da destinação dos valores aplicados a título de multa, inclusive 

nos acordos de leniência. 

A corrupção, seus custos e suas consequências impactam a todos — empresas, 

governo e sociedade civil — e são um obstáculo para o desenvolvimento social e econômico 

                                                        
4  Guia de melhores práticas, Melhores práticas de governança, Melhores práticas em fundos de pensão, todos da 

Previc 
5  Guia de melhores práticas para Fundos de Pensão, Melhores práticas de governança para EFPC, Programas de 

Integridade na EFPC, todas da ABRAPP 
6  http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-30-empresas-por-fraude-propina-e-

financiamento-ilicito 
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de todas as nações. Atuar com responsabilidade e transparência traz oportunidades e 

crescimento para todos indistintamente, sendo, portanto, sustentável. 

É importante frisar que a corrupção não está presente apenas em determinados 

países, como por vezes se imagina. Ela é um problema global, que atinge tanto países 

desenvolvidos como subdesenvolvidos. Para tanto, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

criou um programa chamado Pacto Global,7 que consiste na promoção de uma economia global 

sustentável e inclusiva, sendo uma das suas pautas justamente o combate à corrupção na esfera 

corporativa.  

Outra iniciativa de nível internacional envolvendo a temática da corrupção é a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, dado que este não ocorre sem que essa 

questão também seja sanada.8  

Em 2017 o Brasil ocupava a 96ª posição dentre 180 países e territórios avaliados 

no ranking global sobre percepção da corrupção elaborado pela organização não governamental 

(ONG) Transparência Internacional, tendo caído 17 posições em relação ao ano anterior.9 É a 

pior classificação do Brasil desde 2013 no ranking que leva em consideração a honestidade e a 

transparência na percepção de especialistas e empresários dos países. Assim, os que se 

encontram nas primeiras posições são reconhecidos como “menos corruptos” e quanto mais 

longe delas, maior o índice de corrupção (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2018). É 

importante ressaltar o impacto negativo relativo à competitividade entre os demais países em 

desenvolvimento. 

Com relação aos tipos de crime, os resultados da pesquisa Global Economic Crime 

and Fraud Survey 2018 (PWC, 2018) apontam que os mais reportados no Brasil são roubo de 

ativos, fraude em compras e suborno e corrupção em todos os setores do mercado. 

Em decorrência dessas gestões fraudulentas, a Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp) estima que as perdas podem ultrapassar os R$ 130 bilhões por ano 

(SOARES, 2017). Tal quantia, se investida em educação, saúde, segurança pública e moradia, 

possibilitaria, indubitavelmente, inúmeros benefícios à sociedade e, por consequência, ao 

desenvolvimento do país. 

Em meio a esse cenário, é de suma importância averiguar a problemática da 

corrupção no âmbito das EFPC. Além das consequências diretas sofridas pelos participantes, a 

                                                        
7  Pacto Global. Disponível em: <http://www.pactoglobal.org.br/>. Acesso em: 27 mar. 2018.  
8  “16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas” (NAÇÕES UNIDAS, 2015, 

p. 36). 
9  Transparency International. Disponível em: <https://www.transparency.org/country/BRA>. Acesso em: 27 

mar. 2018. 
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sociedade é afetada e acaba-se com a credibilidade de todo o setor. Isso leva a uma 

competitividade maior entre os fundos de pensão, e aqueles com a imagem corrompida podem 

estar fadados ao prejuízo e à falência caso não haja mais participantes interessados em investir 

neles suas economias. 

 

2.3.4 A corrupção nas entidades fechadas de previdência complementar 

 

Há alguns anos têm vindo à tona problemas relacionados à corrupção no âmbito 

dos fundos de pensão. Em decorrência de denúncias, foi realizada, entre 2003 e 2015, a CPI 

dos Fundos de Pensão, que consistiu na investigação acerca da aplicação incorreta de recursos 

e de manipulação na gestão de quatro fundos de previdência complementar de funcionários de 

empresas estatais e servidores públicos — Instituto de Seguridade Social dos Correios 

(Postalis), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), Fundação 

Petrobras de Seguridade Social (Petros) e Fundação dos Economiários Federais (Funcef), 

vinculada à Caixa Econômica Federal —, o que causou prejuízos vultosos aos seus participantes 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). 

O relatório final da CPI dos Fundos de Pensão culminou no indiciamento de 145 

pessoas envolvidas em esquemas fraudulentos, além da investigação de outras 166 pessoas e 

empresas na esfera civil por improbidade administrativa, e foram apurados mais de R$ 100 

bilhões em prejuízos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). 

Outro exemplo emblemático é a Operação Lava Jato, iniciada em 2014, que segue 

até os dias de hoje e consiste na maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro 

da história do país — estimando-se que a quantia desviada seja da casa de bilhões de reais —, 

envolvendo muitos políticos e empresários, diversas empresas e alguns fundos de pensão 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018a). Por outro lado, na esfera jurídica, após quatro 

anos de investigação, o Supremo Tribunal Federal (STF) não julgou nenhum dos implicados 

com foro privilegiado, enquanto os tribunais ordinários já contabilizaram 123 sentenciados. 

Embora essas investigações estejam acarretando muitos inconvenientes, trouxeram 

à discussão pública o conceito de ética em termos privados e coletivos. Tem sido uma 

oportunidade para a população refletir sobre o funcionamento das instituições e sobre as 

condutas dos indivíduos que nela atuam e de mostrar claramente como as escolhas na esfera 

privada afetam a vida coletiva, podendo torná-la sustentável ou não. 
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Uma das características que tornam tão grave a corrupção no âmbito dos fundos de 

pensão é sua atuação no mercado financeiro de longo prazo com valores altíssimos, que 

alavancam os investimentos no país. Logo, quando qualquer prática de corrupção vem à tona 

envolvendo EFPC, as consequências negativas na economia do país são inevitáveis.  

O problema é de tamanha magnitude que contribuiu para que o Brasil retrocedesse 

seis posições, da 75ª para a 81ª, no ranking de competitividade 2016-2017 elaborado pelo 

Fórum Econômico Mundial (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). Ainda, um dos fatores 

mais problemáticos para se fazer negócios no Brasil, apontado pelo mesmo estudo, são as taxas 

de impostos (15,9) e a corrupção (13,6) em uma escala de zero a 16.  

Doca (2016) chama a atenção para outro grave problema, que é a necessidade de os 

participantes aumentarem o valor de suas contribuições em virtude do déficit nos fundos de 

pensão. O autor ainda ressalta que, considerando os balanços anuais, o rombo nesses fundos 

pode chegar a R$ 46 bilhões. Nesse valor está incluído o saldo negativo das entidades no ano 

de 2015, sendo que “parte da fatura começa a ser repassada aos participantes (ativos e 

aposentados)”; ou seja, para cobrir o rombo decorrente da má gestão e dos desvios, aquele que 

pretende se aposentar precisa aumentar suas contribuições. 

O lado positivo de virem à tona esses casos de corrupção é que a população tem a 

possibilidade de compreender o funcionamento das instituições, de acompanhar e de interferir 

em decisões, protestando e exigindo providências. Outra forma de se mensurar o impacto é o 

indivíduo deixar de confiar nas empresas envolvidas nesses escândalos e passar a investir em 

entidades que demonstrem atuar contra a corrupção, explicitando suas políticas e seus 

instrumentos de combate a uma gestão fraudulenta. 

Como se vê, as consequências não se limitam aos sujeitos e às empresas diretamente 

envolvidos, mas envolvem também a sociedade como um todo, causando perda de confiança e 

de recursos dos contribuintes e comprometendo não apenas suas operações, mas também a vida 

de cada cidadão e a economia do país, em um efeito global. 

 

 2.3.5 Regulação e autorregulação 

 

A partir do ano 2000, com a abertura de capital e o lançamento de valores 

mobiliários das empresas brasileiras no mercado de capitais, a transparência sobre os atos de 

gestão passou a ser tema de destaque no mercado financeiro, tanto para administradores como 
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para investidores. Vale salientar que naquele momento havia ausência de regulação acerca dos 

controles internos e da transparência dos negócios. 

Em meados do ano 2000, com a ratificação da Convenção da OCDE sobre o 

Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacional pelo Brasil (Decreto nº 3.678/2000), o país começou a sofrer pressão internacional 

para internalizar a regulação sobre o tema. Apesar disso, não foi suficiente para que o país 

avançasse no ambiente regulatório, embora tenha servido como pontapé inicial para discussões 

regulatórias. 

De fato, o ambiente regulatório começou a ser pressionado a partir de 2005, quando, 

no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios (SENADO 

FEDERAL, 2006) foi criada uma Sub-Relatoria de Fundos de Pensão, com ênfase nas 

operações dos bancos BMG, Rural e Santos, envolvidos no esquema do Mensalão. Em 2009, 

iniciaram-se as investigações de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de 

dinheiro no caso Banestado (SENADO DEFERAL, 2003), que deram origem à Operação Lava 

Jato. E, finalmente, em 2015, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de 

Pensão, destinada a investigar indícios de aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na 

gestão de fundos de previdência complementar. 

Resolver o problema da corrupção nos fundos de pensão não é tarefa simples, já 

que em uma gestão fraudulenta há o envolvimento de diversas pessoas e a adoção de técnicas 

que dificultam a apuração dos fatos e a punição dos envolvidos. Claro que essa não é a regra, 

já que, do total de mais de 300 EFPC, apenas quatro foram investigadas por envolvimento em 

esquemas ilícitos, entretanto se trata das quatro maiores entidades, que constituem um 

percentual significativo de investimentos e podem colocar as demais em descrédito. 

Foi nesse ambiente de escândalos e investigações que o governo, a fim de regular 

a matéria, aprovou, em 1º de agosto de 2013, a Lei nº 12.846, conhecida como Lei 

Anticorrupção. A legislação passou a prever a responsabilização administrativa e civil de 

empresas, fundações, associações ou corruptores de um modo geral por práticas de corrupção. 

Com isso, as EFPC passaram a ser responsabilizadas por toda a sua cadeia de atuação, sejam 

funcionários diretos, sejam terceiros. As entidades, então, iniciaram uma série de planos para 

inibir esse tipo de comportamento e instrumentalizar seus colaboradores para uma cultura de 

ética. 

Mas apenas em 2015 é que foi regulamentado, por meio do Decreto nº 8.420/2015, 

o Programa de Integridade. Como atenuante em caso de investigação de crimes, os itens a seguir 
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passaram a ser considerados no momento de uma apuração: mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia do não cumprimento de código de ética 

e de conduta. Com isso, as empresas foram implementando, por força regulatória, códigos de 

ética e programas de integridade. 

Essa lei também passou a prever a inclusão dos nomes das empresas punidas em 

um cadastro público — Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) —, a fim de que os 

cidadãos possam verificar a idoneidade das instituições. 

Ainda como resultado dos escândalos revelados no país, em 2016 foi promulgada 

a Lei nº 13.303, chamada Lei das Estatais, que estabeleceu mecanismos de governança para 

garantir mais transparência à atuação de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 

Com os acontecimentos nesse nível, e prezando pela reputação e pela sobrevivência 

no mercado da previdência complementar, iniciou-se um movimento de regulação e 

autorregulação do setor em relação às práticas de governança na gestão das EFPC. Diversos 

guias e manuais de ética, de governança e de integridade com sugestões de práticas mais 

eficazes para a gestão e para o controle de condutas de dirigentes e colaboradores, foram 

elaborados e divulgados.10 Apesar de não ser obrigatório, diversos fundos de pensão passaram, 

de certa forma, a implementar as sugestões da Abrapp, da Previc, da CGU e do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

Ainda que estejam munidas de vários instrumentos anticorrupção, as EFPC 

deparam-se com comportamentos que não são transparentes e atos corruptos cometidos por 

seus colaboradores e dirigentes, diretos ou indiretos, em seu dia a dia de operações. Por isso, 

em se tratando de EFPC, são aqui abordados os conceitos de cultura de ética, cultura corporativa 

e integridade para uma reflexão mais completa acerca do problema desta pesquisa. 

 

2.4 CULTURA CORPORATIVA E COMPORTAMENTO ÉTICO 

 

 2.4.1 Cultura corporativa 

 

A cultura corporativa ou organizacional tem sido definida de diversas formas por 

muitos autores. Contudo, os atributos mais comuns encontrados por Groysberg et al. (2018, p. 

                                                        
10  Foram publicados guias da Previc e da Abrapp sobre melhores práticas de ética e governança específicos para 

os fundos de pensão e manuais de orientação da Abrapp para implementação de programas de integridade, e a 
Abrapp passou a promover encontros regulares para discussão e aprimoramento de mecanismos de combate à 
corrupção. 



27 
 

26), de uma forma sintética, são: (i) ser compartilhada, ou seja, é um fenômeno grupal de 

comportamentos, valores e pressupostos partilhados por todos do grupo, como regras não 

escritas, somente vivenciadas; (ii) ser difusa, isto é, ela se manifesta por meio de 

comportamentos coletivos e outros aspectos não  visíveis, como o modo de pensar; (iii) ser 

durável, pois dirige os pensamentos e as ações dos membros dos grupos por muito tempo, ao 

mesmo tempo que se torna um padrão de autorreforço cada vez mais resistente na medida em 

que atrai e seleciona pessoas que se encaixem no perfil; e (iv) ser implícita, já que é subliminar 

e utiliza uma linguagem que não é falada, mas que opera para que os indivíduos identifiquem 

a cultura e respondam instintivamente. 

Logo, a cultura corporativa refere-se ao nível de interferência que tradições, práticas 

e costumes, adotados informalmente, exercem sobre os colaboradores e suas atividades. 

Portanto, há uma intrínseca relação entre os fatores internos e externos com a cultura 

corporativa, pois ao mesmo tempo que a organização é influenciada pelos fatores externos, ela 

também influencia a sociedade e o comportamento dos indivíduos. 

Considerando uma cultura corporativa bem estabelecida e saudável, as chances de 

se apresentarem comportamentos éticos são maiores. Segundo pesquisa mencionada por 

Silveira (2018), um dos principais estudos realizados em empresas americanas com chief 

executive officers (CEO) e chief financial officers (CFO) afirma que a cultura é um dos três 

fatores que mais afetam o valor das empresas: mais de 90% dos participantes afirmaram que a 

cultura é um dos três aspectos que mais afetam o valor de suas empresas, 92% acreditam que 

uma melhoria da cultura levaria a um aumento do valor, 85% acham que uma cultura deficiente 

aumenta a chance de comportamentos antiéticos e só 16% acreditam que suas empresas hoje 

têm a cultura desejada. 

Segundo Silveira (2018), os Conselhos têm um papel fundamental, que é “assegurar 

o alinhamento entre propósito, valores, estratégia e cultura na sua organização. Isso é, sem 

dúvida, muito mais importante do que procurar controlar tudo o que acontece na rotina da 

empresa”. Deveria ser um dever das lideranças apresentar, diante dos funcionários e das demais 

partes interessadas, condutas exemplares para que a cultura organizacional seja uma cultura de 

ética, alinhada aos valores e aos princípios da fundação e com resultados sustentáveis. No 

entanto, como se pôde verificar, pela percepção dos funcionários é justamente quando se trata 

de denúncias envolvendo ocupantes de cargos dos níveis hierárquicos mais altos que há a 

percepção de maior impunidade e injustiça. 
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No entanto, apesar de parecer algo não muito palpável, a cultura de uma empresa 

pode — e deve — ser administrada. O primeiro passo é conhecê-la, pois somente assim se 

consegue avaliar o impacto que algumas ações terão na sua organização, sendo possível prever 

reações e traçar melhores estratégias. Isso torna a gestão mais qualificada e sustentável, 

reduzindo riscos desnecessários e previsíveis. 

Considerando a constatação do Tribunal de Contas da União (TCU), que estima que 

a Previdência Social no Brasil gasta R$ 56 bilhões por ano devido a fraudes e erros, 

representando 30% do déficit anual — sendo um dos principais motivos o fato de cidadãos 

mentirem sobre sua condição financeira para obter os benefícios. A cultura da corrupção do dia 

a dia, ao final, tem um custo muito alto e todos acabam pagando literalmente a conta 

(VALENTE, 2017). 

Como visto, os problemas vivenciados nos fundos de pensão, no que tangem à falta 

de ética e à corrupção, também são reflexo dessa cultura aceita pela sociedade no trato do que 

é público e coletivo. Tal como no âmbito da Previdência Social, as EFPC e sua cultura 

organizacional, pautada em condutas inadequadas resultantes de uma má gestão, refletiram na 

economia do país e nos direitos dos participantes dos fundos. 

Em meio a esse contexto, há de se reconhecer que as alterações na forma de gestão 

da organização modificam a cultura organizacional, ou seja, têm reflexos no cotidiano dos 

colaboradores e dos demais sujeitos envolvidos. As ações e as decisões tomadas pelas 

lideranças impactam todas as partes interessadas, para o bem e para o mal, reforçando 

comportamentos fraudulentos ou coibindo-os. 

 

2.4.2 Comportamento ético 

 

Os programas de integridade a que se referem a Lei Anticorrupção e que 

possibilitam o atendimento aos preceitos éticos em toda e qualquer organização são capazes de 

contribuir para a cultura corporativa principalmente no que se refere ao afastamento de práticas 

ilícitas, mormente a corrupção que tanto prejudica os fundos de pensão e, consequentemente, a 

sociedade. 

Isso se deve à institucionalização das normas de conduta por meio desses 

programas, que visam primordialmente prevenir práticas de corrupção, e à aposta de que 

mudanças na cultura organizacional decerto ocorrerão. 
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Contudo, como ressaltam Marçal e Oliveira (2018), não se pode esperar que as 

mudanças de cultura organizacional se gestem em pouco tempo ou por si só, já que demandam 

reestruturação, treinamento e fiscalização, bem como precisam ter a sua eficácia verificada 

constantemente. 

Em interessante estudo de Kaptein (2011), que conduziu uma pesquisa relacionada 

à correlação entre existência de um Código de Ética no local de trabalho e comportamentos 

antiéticos, sua principal conclusão foi que, apesar de a presença de um instrumento dessa ordem 

não garantir que os indivíduos ajam eticamente, a adequada comunicação de regras úteis desses 

códigos, somada a um modelo positivo de suas lideranças, especialmente gerentes seniores e 

lideranças mais próximas comprometidas que agem em conformidade com o conteúdo do 

Código de Ética, levou a um aumento na frequência de comportamentos éticos por parte de seus 

colaboradores. 

Esse estudo evidencia que a mera implantação de um programa decretado por lei 

não garante que as organizações serão influenciadas a adotar certos comportamentos éticos — 

se assim fosse, não haveria entidades envolvidas em esquemas de corrupção mesmo após a 

implementação de programas e mecanismos de compliance —, contudo o uso que se faz dessas 

ferramentas e o exemplo que as lideranças exercem sobre a cultura de ética é fundamental. 

É claro que, sem essa obrigatoriedade de processos e procedimentos como medidas 

preventivas, as gestões das entidades seriam ainda menos transparentes, mas a questão é mais 

complexa e vai além de ter ou não procedimentos para que haja uma cultura organizacional 

ética. 

Há muitos incentivos para que as pessoas ajam antieticamente que vão além da 

existência de um sistema estruturado de normas e leis. Alexandre Di Miceli (2018) defende a 

tese de que a maioria dos episódios de corrupção é resultado de um processo de “murchamento 

ético” coletivo nas empresas que leva pessoas a agir de forma antiética ou a se omitir perante 

atitudes de terceiros, sendo insuficiente e incorreto afirmar que as “maçãs podres” e a “natureza 

ruim” do ser humano é que levam a agir corruptamente. Isso devido à cegueira ética que a perda 

de sensibilidade tem causado, como se as pessoas racionalizassem as intenções iniciais (éticas) 

e o comportamento real (antiético) para aceitar comportamento antiéticos ao mesmo tempo que 

mantêm uma autoimagem positiva e fossem induzidas a considerar moralmente aceitável esse 

tipo de atitude, perpetuando-o. 

As racionalizações para que indivíduos aceitem e perpetuem atitudes corruptas são 

nove: (i) negação da responsabilidade (“não é minha culpa”; “meu chefe me mandou fazer 
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isso”; (ii) ponderação social (“todo mundo faz isso”; “as pessoas do meu setor são muito 

piores”); (iii) lealdade a terceiros (“eu não fiz isso para mim”; “fiz para a empresa”); (iv) 

negação de danos a terceiros (“ninguém sofreu com isso”; “o que ninguém sabe não os 

prejudica”); (v) imagem de saldo (“no geral, fiz mais bem do que mal”; “fiz isso porque fui 

injustiçado”); (vi) aceitação relativa (“os outros são piores do que eu”); (vii) condenação 

daqueles que o condenam (“eles devem olhar para o próprio umbigo”; “eles começaram”); (viii) 

negação de más intenções (“não era sério”; “fiz por brincadeira”); e (ix) culpabilidade da vítima 

(“eles pediram por isso”; “eles tiveram o que mereciam”) (MICELI, 2018, p. 116). 

Todas essas variações podem ser aplicadas ao contexto de uma empresa e a outros 

tipos de postura que as pessoas adotam diante de dilemas morais, ajudando a esclarecer a 

aceitação cultural do comportamento não ético de tantas pessoas envolvidas em um processo 

de fraude. 

 

2.5 PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CULTURA DE ÉTICA 

 

2.5.1 O que é o Programa de Integridade no Brasil 

 

É essencial que as empresas, incluindo os fundos de pensão, possuam um 

mecanismo que demonstre sua preocupação e seu comprometimento com altos padrões éticos, 

responsabilidade, transparência, sustentabilidade e eficiência de sua gestão. No Brasil, a Lei 

Anticorrupção e sua regulamentação publicada em 2015 estabeleceram que os programas de 

integridade seriam levados em consideração na aplicação das sanções previstas em casos de 

responsabilização da empresa ou do fundo de pensão. 

O Programa de Integridade, em síntese, consiste em um conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de uma empresa, instituídos com o objetivo de identificar, sanar e 

prevenir desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados pela empresa. Conforme 

artigo 41 do Decreto nº 8.420/2015, é assim definido: 

 
Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia 
de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 
diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos 
ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 
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Trata-se, portanto, de programa que objetiva a adoção de medidas anticorrupção, 

visando a preservação, detecção e remediação de atos que possam lesar a Administração 

Pública nacional ou estrangeira, atos esses previstos na Lei nº 12.846/2013.  

Entretanto, essa legislação não é a primeira nem a única tentativa de combate à 

corrupção no Brasil. Outros diplomas legais, como a Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965), 

a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.345/1985), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/1992) e o Código Penal, ao estabelecer sanções aos crimes praticados contra a 

Administração Pública, entre outros, já tinham essa finalidade. 

Não obstante, o que se busca com a nova legislação é suprir uma lacuna existente 

no sistema jurídico quanto à responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos 

contra a Administração Pública. Portanto, as empresas que agirem de modo antiético 

responderão objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos possíveis danos 

causados. E a referida responsabilização não está restrita a atos praticados apenas contra a 

Administração Pública nacional, inclui também atos contra a estrangeira. 

Vale ressaltar que a noção de Programa de Integridade está intrinsecamente 

relacionada ao instituto do compliance. Esse termo na língua inglesa indica a ideia de 

conformidade, tanto é que o radical remete ao verbo comply ou to comply, que significa estar 

de acordo ou em conformidade com algo. No caso do direito, a conformidade está relacionada 

à lei e à adequação das condutas praticadas pelas pessoas físicas e jurídicas ao ordenamento 

jurídico (COIMBRA; MANZI, 2010). 

Portanto, o Programa de Integridade na prática é o compliance, mecanismo 

preventivo para identificação e erradicação de riscos empresariais. Os pilares desse programa 

são: contar com o comprometimento e o apoio da alta direção; ser uma instância responsável, 

autônoma e imparcial; ter conhecimento de seus processos internos para avaliar perfis e riscos; 

estruturar regras e procedimentos; e definir estratégias de monitoramento constante 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2015). 

Por isso, apesar de existirem vários passos e condições para a criação de um 

programa de integridade, cada um deverá ser estruturado sob medida para a respectiva empresa, 

considerando as especificidades e a realidade de cada negócio. 

Vale dizer, ainda, que o compliance surgiu no âmbito de pressões internacionais 

como um desafio para o combate à corrupção, questão que chama a atenção dos Estados já há 

alguns anos. Inclusive, é objeto de diplomas como a Convenção sobre o Combate da Corrupção 



32 
 

de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da qual o 

Brasil é signatário (COIMBRA; MANZI, 2010). 

Além disso, o país também é signatário de outras duas convenções de destaque 

internacional: a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, coordenada pela Organização 

dos Estados Americanos (OEA), e a Convenção da Organização das Nações Unidas Contra a 

Corrupção, coordenada pela ONU e considerada como o maior instrumento atual de combate à 

corrupção internacional, não apenas pela ampla adesão de países signatários, mas também por 

tratar de forma detalhada da criminalização, da cooperação internacional e das medidas de 

prevenção à corrupção. 

Sobre a definição da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (2015, p. 16) de compliance, no guia de boas práticas no âmbito das EFPC, tem-

se: 

 
Compliance apresenta-se como eficaz mecanismo de que as instituições se utilizam 
para nortear a condução de seus negócios. Tal recurso de gestão pode ser traduzido 
no cumprimento de um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais que 
orientam o comportamento da organização. A atividade de compliance pode ser 
assegurada através da criação de um departamento, de um comitê ou de processos 
administrativos específicos. Não é possível definir um modelo padrão para um 
programa de Compliance. 

 

Destarte, ao estabelecer a necessidade de programas de integridade no âmbito da 

legislação interna, como ocorre com o artigo 7º da Lei nº 12.846/2013, o que o Estado brasileiro 

busca é adequar sua legislação às normas de direito internacional, principalmente no combate 

à corrupção. 

Adicionalmente, foi promulgada a Lei nº 13.303/2016, também conhecida como 

Lei de Responsabilidade das Estatais. Ela dispõe sobre novos padrões de governança, riscos e 

compliance de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, com regras 

mais rígidas para compras, licitações, nomeação de diretores, membros do Conselho de 

Administração e presidentes. Também estabelece a implantação de uma área de compliance e 

riscos vinculada ao diretor presidente, além de um comitê de auditoria estatutária que se reporta 

ao Conselho Administrativo. 

Em cumprimento à Lei Anticorrupção, foi promulgado o Decreto nº 8.420/2015, o 

qual se aplica também a órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações. 

Ao regulamentar a Lei Anticorrupção, a CGU editou a Portaria nº 909/2015, com os pontos que 

serão analisados e considerados para avaliação da eficiência dos programas de integridade. 
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No âmbito prático da implementação de um programa de integridade ou 

compliance, existem diversos exemplos e vasta literatura nacional e internacional. Para efeitos 

desta pesquisa foi utilizado o direcionamento dado pela Controladoria-Geral da União (2015) 

divulgado por meio de seu Programa de Integridade: diretrizes para empresas privadas, por 

ser considerado o mais completo no que diz respeito aos esclarecimentos sobre todo o processo 

de denúncias, enfoque deste trabalho, desde seu recebimento até a aplicação de medidas 

disciplinares, além de ser justamente referente ao órgão estipulado para exercer a fiscalização 

do cumprimento do dispositivo legal brasileiro.   

Outros guias, manuais e/ou orientações divulgados pela Abrapp, pela Associação 

de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), pelo Banco Central (Bacen), pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pelo IBGC, entre outros, não foram tão 

abrangentes quanto ao tema do processo que deve ser abarcado após o recebimento de uma 

denúncia e, portanto, não foram abordados neste trabalho. 

A vigência e eficácia da Lei Anticorrupção desde 2014 e de sua regulamentação 

desde 2015, faz da implementação dos programas de integridade uma necessidade, já que, além 

de atenuar eventuais penalidades face à existência de controles eficazes de compliance, tais 

como mapeamento de riscos, códigos de ética e canais de denúncias efetivos, controles internos 

rígidos, treinamentos internos e de terceiros, também porque exige do mercado nacional e 

internacional competitivo que as empresas e fundos de pensão brasileiros estejam adaptados às 

normas anticorrupção. 

Dessa forma, considerando o programa, disponível no website da Controladoria 

Geral da União, as ações a serem implementadas por uma empresa ou por um fundo de pensão 

estão divididas em cinco pilares: (i) comprometimento e apoio da alta direção; (ii) instância 

responsável pelo Programa de Integridade; (iii) análise de perfil e riscos; (iv) estruturação das 

regras e dos instrumentos; e (v) estratégias de monitoramento contínuo.  

O item iv trata das ações sobre a implementação de regras de conduta, princípios 

éticos e instrumentos para detecção e remediação de condutas irregulares. Os instrumentos de 

que trata esse pilar são os diversos tipos de canais de denúncias, que podem assumir muitas 

formas mas devem respeitar algumas regras dispostas no Decreto nº 8.420/2015.  

Esse pilar da CGU dispõe sobre regras (código de ética) e instrumentos (violação 

de condutas) e esclarece como deve ser o funcionamento de todo o processo de denúncias, o 

qual é dividido em quatro etapas: recebimento, análise, investigação e decisão (aplicação de 

medidas disciplinares) em decorrência de violação de regras de integridade, oriundo de 
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denúncias formuladas ao canal específico para isso, em todos os casos em que houver 

comprovação da ocorrência de irregularidades. 

Os canais de denúncia tornaram-se uma maneira eficiente para que a empresa tome 

conhecimento de atividades ilícitas ou comportamentos antiéticos de seus funcionários. 

Segundo a Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mais de 40% das fraudes foram 

justamente descobertas por meio de denúncias, metade delas realizadas pelos próprios 

funcionários, o que representa mais que o dobro da taxa de qualquer outro método 

(ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS, 2014). 

Com base nessas quatro etapas do processo de apuração ética, esta pesquisa avaliou 

a percepção dos funcionários de fundos de pensão brasileiros em relação ao conhecimento, à 

independência e à eficiência, quando do recebimento, chamado nesta pesquisa de entrada; da 

análise, que se refere à etapa em que é feita uma triagem e prévia análise da denúncia a fim de 

encaminhar adequadamente à próxima fase, sem que haja conflito de interesses; da 

investigação, enquanto etapa de realização de fato das investigações internas ou externas, 

dependendo do nível hierárquico do denunciado; e da decisão, fase em que alguém ou um órgão 

define sobre a aplicação de medidas disciplinares diante da comprovação da ocorrência de 

irregularidades. 

 

2.5.2 Programas de Integridade no setor 

 

Com o fortalecimento das entidades de previdência complementar, verificado a 

partir da década de 1970, e também pelo fato de as entidades que ofereciam a complementação 

da renda dos trabalhadores na fase pós-laborativa não poderem ter finalidade lucrativa, a 

preocupação dos órgãos fiscalizadores em estabelecer regras rígidas de controle e de boas 

práticas de governança corporativa foi uma consequência inevitável para o setor.  

Conhecer essas regulamentações e desenvolver controles internos para adequar 

suas atividades administrativas às exigências é de suma importância para as entidades de 

previdência complementar fechada. 

Desde a década de 1980, acordos, disposições, normas e leis foram desenvolvidas 

e aplicadas para mensurar, minimizar e controlar os riscos de entidades financeiras. Essa 

evolução foi acompanhada pela previdência complementar, que adequou muitas normas do 

setor financeiro à sua realidade e aderiu a outras que foram destinadas exclusivamente às 

entidades de previdência complementar. 
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A estruturação e a implementação de programas de integridade podem não ser 

suficientes para tornar uma empresa livre de riscos, mas certamente servirão como barreira 

protetora da integridade da empresa. Não existe fórmula pronta de controle da ética nos fundos 

de pensão, muito menos um pacote de medidas que possa ser aplicado de maneira uniforme 

para todas as entidades.  

Ainda que as mais expressivas condutas irregulares tenham ocorrido em fundos de 

pensão cujas patrocinadoras são ligadas ao governo e tenham sido utilizadas como instrumento 

para desvios e lavagem de dinheiro para partidos políticos no governo, não existe um tipo de 

programa de compliance para fundos de pensão privados ou ligados ao governo; são todas 

entidades que gerem recursos de terceiros sob a inspeção de um mesmo órgão fiscalizador — 

a Previc. Em contrapartida, é possível traçar diretrizes gerais, que se aplicam a toda e qualquer 

empresa, em razão de seu caráter universal. 

Os programas de integridade no Brasil surgiram com o objetivo de adequar as 

políticas das empresas à Lei Anticorrupção de 2013. Entretanto, elas se depararam com a 

necessidade de estruturar-se de forma preventiva em diversos outros âmbitos. Constatou-se que 

o instituto em comento não se limita a uma ferramenta com fins específicos e diretamente 

relacionados à Lei nº 12.846/2013, mas se trata de uma estrutura capaz de moldar-se às mais 

variadas situações.  

Diante disso, as instituições passaram a aderir a programas de integridade em 

diversos setores, abrindo espaço para a criação de subtipos, com aplicação direcionada. A 

implementação de programas em uma empresa tornou-se uma tarefa interdisciplinar, que 

demanda conhecimentos gerais e específicos das atividades desempenhadas. 

Decorre do Programa de Integridade a aplicação de códigos de ética e de conduta, 

políticas que objetivam detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades, dentre outras práticas 

ilícitas no âmbito das EFPC (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 2015). 

Nesse ponto vale ressaltar que o Decreto nº 8.420/2015 veio exatamente para 

regulamentar a conhecida Lei Anticorrupção e os programas de integridade, os quais buscam a 

conformidade dos atos de todos os sujeitos envolvidos na gestão da organização com o que 

dispõe a legislação, pois somente assim, com amplo cuidado, fiscalização e atendimento às 

normas gerais, sem ignorar os princípios de governança corporativa, é que a ética na 

organização tende a ser alcançada. 



36 
 

Os fundos de pensão, como qualquer outra empresa, estão expostos a riscos no dia 

a dia, em maior ou menor grau, que se não forem detectados e monitorados poderão causar 

sérios obstáculos para o cumprimento dos objetivos institucionais. Os principais riscos estão 

relacionados com as aplicações dos recursos (riscos financeiros), a operacionalização da 

entidade (riscos operacionais) e o pagamento das aposentadorias (risco atuarial). Contudo, um 

dos riscos de maior impacto financeiro é o de o fundo ser utilizado como instrumento de 

lavagem de dinheiro e fraudes por conta da alta interferência política na sua administração. 

Não é demais ressaltar que várias instituições financeiras, por exemplo, vêm 

instituindo programas de integridade por acreditar que as medidas implementadas levam 

dirigentes, empregados, parceiros e colaboradores diretos e indiretos a atuar de forma a prevenir 

e detectar fraudes e corrupção no âmbito interno e externo das instituições. 

Em se tratando de EFPC não é diferente, pois a adoção de diretrizes para a gestão 

dos fundos de pensão alia-se aos princípios que norteiam o combate à corrupção no âmbito 

coorporativo, contribuindo para a instituição de instrumentos de controle.  

Como bem lembra Rodrigues (2017), cada entidade “deve criar um Programa de 

Integridade que atenda às suas necessidades e aos seus riscos, e esteja dentro de seu orçamento”, 

devendo o programa pautar-se na alta administração, na gestão de risco, na diligência, na 

comunicação e no treinamento, na auditoria e no monitoramento, dentre outros pilares, sempre 

se adequando às especificidades da entidade. 

Seguindo essas exigências e para além da regulação, os fundos de pensão estão 

adotando princípios, regras e práticas de governança oriundos da autorregulação, com o 

objetivo de assegurar mais transparência aos seus atos administrativos e constitutivos. E isso 

decorre não apenas de atos normativos, mas do fato de o participante dos planos de benefícios 

estar cada vez mais atuante e exigir mais clareza e qualidade nas informações prestadas.  

Entretanto, cabe ressaltar que, considerando todos os episódios de grande 

repercussão para diversos fundos de pensão, a adoção de um programa de integridade, bem 

como de boas práticas de governança, tem sido utilizada mais como ferramenta de marketing 

do que como ferramenta de apoio para uma gestão transparente e mais ética. Ou, ainda, há a 

possibilidade de haver falha em algum processo de apuração ética e também não ser aplicável 

a determinados níveis hierárquicos. 

 

2.5.3 Governança e práticas que complementam a integridade 
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Segundo o IBGC, a governança é o “sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas”.11 

Para Lélio Lauretti (2018), a governança corporativa “é um estágio em que a 

organização vai além da gestão empresarial, uma etapa em que você inclui os princípios éticos”. 

Assim, trata-se de uma gestão empresarial pautada em princípios éticos. 

Essas práticas, somadas às previsões regulamentares e às práticas autorreguladoras, 

convertem-se em princípios básicos de recomendações a serem seguidas pelas empresas, 

visando à gestão de riscos, à prevenção de crimes, à sua sustentabilidade e ao bem comum. Isso 

eleva o prestígio e a confiabilidade das entidades e, consequentemente, seu valor no mercado 

acionário. 

No âmbito das EFPC, conforme Lima et al. (2015), a governança corporativa é cada 

vez mais examinada pelos estudiosos no âmbito dos fundos de pensão, principalmente após os 

escândalos vivenciados no Brasil na última década envolvendo atos de corrupção em ditas 

entidades. Isso tem levado a uma maior preocupação quanto à governança desses fundos e ao 

desempenho dos investimentos. 

Acrescentam os autores que isso é claramente percebido por uma breve análise dos 

websites das EFPC, que buscam cada vez mais informar seus participantes e a sociedade como 

um todo sobre as práticas de governança corporativa adotadas (LIMA et al., 2015). 

Sobre a importância de uma boa gestão e da relevância de se adotar práticas de 

governança no âmbito das entidades fechadas, assim leciona Rabelo (2001, p. 14): 

 
A estrutura de governança da entidade gestora do regime próprio de previdência social 
deve assegurar uma gestão voltada ao cumprimento integral das metas estabelecidas 
para o regime e prover mecanismos eficazes de monitoramento e prestação de contas 
dos dirigentes. Entende-se por estrutura de governança os mecanismos que regem o 
controle e a gestão de uma organização. 

 

À luz desse entendimento, essas ações procedimentais e de transparência imprimem 

mais profissionalismo à gestão, além de constituírem o reflexo do comportamento ético das 

pessoas que gerem e operam uma EFPC. Em meio a esse cenário, as entidades cada vez mais 

adotam princípios, regras, práticas de gestão e controles internos capazes de possibilitar seu 

                                                        
11  Definição extraída do website http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporativa.  
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pleno cumprimento e crescimento, envolvendo e alinhando as vontades e as expectativas dos 

stakeholders. 

Já o compliance seria “um segundo momento, pois ele é a verificação e o 

acompanhamento do cumprimento das normas que uma empresa adota em todos os terrenos. 

Por exemplo: gestão de risco, controles internos, fornecedores, relações humanas, conflitos de 

interesse, entre outros pontos” (LAURETTI, 2018).  

Caso algum desses princípios não seja cumprido, há falhas que podem fazer ruir o 

conjunto todo. Portanto, fica evidente que as práticas de governança, pautadas nos princípios 

anteriormente elencados, são de suma importância para o sucesso das EFPC. Somadas aos 

procedimentos de verificação, à ética e à integridade, tudo isso compõe a reflexão inicial desta 

pesquisa. 

 

2.5.4 O Programa de Integridade e a cultura de ética 

 

Como um dos grandes influenciadores da crise ética existente, temos o capitalismo 

e seu processo de coisificação e mercantilização dos seres humanos e das relações humanas. 

Nesse sentido, corrobora Cunha (2014): 

 
[…] todos os demais problemas enfrentados pelo homem, isto é, econômicos, sociais, 
políticos e culturais são decorrentes da ausência de formação de preceitos éticos nas 
relações humanas. A violência em todas as suas instâncias (familiar e social), a 
exclusão dos desprivilegiados, o egoísmo e a ausência de amor pelo próximo 
expressam claramente a inexistência, ou melhor dizendo, a despreocupação de um 
comportamento ético por parte dos indivíduos nas suas relações intersubjetivas.  

 

Não obstante, merece destaque a interferência que a crise ética teve nas relações 

intersubjetivas, sociais e familiares, com o surgimento de um período de indiferença para com 

o outro indivíduo. O reflexo incidiu nas relações jurídico-sociais, nas quais a ausência de 

preceitos éticos enseja, dentre outros, a prevalência do interesse privado sobre o público. 

Nesse sentido, assevera Cunha (2014): 

 
Por fim, no aspecto das relações jurídico-sociais, a crise ética trouxe consigo a 
corrupção no serviço público; o uso da “máquina” pública para atender a interesses 
pessoais e políticos; o enfraquecimento do sistema judicial e legislativo, gerando a 
sensação de impunidade; o uso da educação como instrumento político, não existindo 
um interesse de fato na sua melhoria. […] Torna-se evidente, portanto, que a criação 
de leis não consegue substituir a formação ou o vazio que a relativização da ética cria.  
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Diante de tantos mecanismos e sistemas para se adequar os procedimentos das 

empresas, bem como a complexidade do comportamento humano, é necessário perguntar-se 

como é a cultura de ética nos fundos de pensão. Após vários casos de corrupção, nos quais 

havia envolvimento de EFPC, a postura ética dessas entidades é desacreditada e as demais, 

colocadas em xeque. 

Lauretti (2017, p. 213) chama a atenção para um ponto fundamental, que é o de não 

confundir a ética com os estatutos legais e formais que existem. Segundo o autor, a “ética é o 

estágio mais desenvolvido da consciência humana. Diferentemente da lei, que é obrigação, a 

ética se caracteriza como uma opção pelo bem”. 

Com base nessa definição, a ética, então, é pautada por princípios universais, que 

são duradouros, solidários e visam ao bem do outro, e sem ela não existiria uma vida em 

sociedade, diferentemente das leis, que são aplicáveis a grupos, em determinados contextos, e 

não à humanidade. 

Logo, a cultura de ética complementa os mecanismos de controle das EFPC: 
 

[…] a primeira influi poderosamente na definição de missão e visão e na construção 
de um clima de confiança, respeito e solidariedade, o compliance opera como um 
guardião da cultura ética, zelando para que sejam obedecidas todas as normas legais 
e regulamentares que disciplinam o meio ambiente de trabalho, inclusive o código de 
conduta. (LAURETTI, 2017, p. 215). 

 

Portanto, espera-se que, para haver uma gestão responsável, a cultura de ética seja 

parte integrante da conduta de seus membros, em um clima laboral em que todos se sintam 

respeitados e em que haja confiança e solidariedade. Contudo, os problemas vivenciados ao 

longo dos últimos anos relacionados a fraudes, desvios de dinheiro, corrupção, 

comprometimento dos ativos, dentre outros, envolvendo os fundos de pensão levaram os órgãos 

responsáveis a se preocupar com a gestão e a transparência das EFPC. 

Em meio a esse cenário, o Código de princípios éticos e de condutas para o regime 

fechado de previdência complementar (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES 

FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 2016) ganhou relevância, seja porque 

a ética é um dos princípios basilares da governança corporativa na atualidade, seja porque uma 

conduta ética é exigência dos programas de integridade a que se refere a Lei Anticorrupção. 

Editado em 2009, o Código de princípios éticos e de condutas para o regime 

fechado de previdência complementar foi revisado e aprovado pela Assembleia Geral 

Extraordinária do Sindicato Nacional de Entidades Fechadas de Previdência Complementar em 

abril de 2016, em consonância com a Abrapp.  
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Decerto, não se pode ignorar que um código de ética e conduta é ferramenta 

importante para a comunicação da empresa com seus colaboradores e com a sociedade, por 

meio da qual ela explicita seus valores e os comportamentos esperados e rechaçados 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, 2016). E é com base no Programa de Integridade que ocorre a aplicação 

desses princípios éticos, regendo comportamento de conselheiros, dirigentes e colaboradores. 

Entretanto, conforme estudo já mencionado de Kaptein (2011), apenas o 

cumprimento de uma formalidade, como ter um código de ética, não foi suficiente, por si só, 

para que as pessoas passassem a agir eticamente. O ponto-chave é o exemplo que os líderes e a 

alta administração constituem ao agirem de acordo com os valores divulgados. Daí a 

importância de estudar como isso tem ocorrido nas EFPC, a fim de conhecer o desenvolvimento 

da cultura de ética nesse contexto. 

Com base nisso, o presente estudo propôs-se a investigar, sob a percepção dos 

funcionários das maiores EFPC, se há relação entre a existência desses instrumentos de 

integridade e a cultura de ética, ou seja, se na prática são utilizados e se, do ponto de vista dos 

entrevistados, esses processos consistem em um programa confiável para todos, definindo a 

existência ou não da cultura de ética nas entidades. Para tanto, a existência da cultura de ética 

foi pautada conforme a figura a seguir. 

 
  



41 
 

Figura 1 – Dimensões da cultura de ética. 

 
 

Fonte: elaboração própria.  
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3 METODOLOGIA 

 

Para responder à questão central deste trabalho sobre a percepção interna da cultura 

de ética dos fundos de pensão, foram realizadas escolhas e recortes metodológicos a fim de se 

obter dados fidedignos e passíveis de análise científica. 

Inicialmente, foi realizado um levantamento teórico acerca dos principais pontos a 

serem investigados pelo viés da cultura de ética em organizações. Após isso, foram realizadas 

conversas sobre o tema da ética com especialistas e representantes de associações afins à 

Previdência Privada do Brasil.12 O objetivo era conhecer a percepção dos agentes envolvidos 

nos processos e nos procedimentos internos das entidades sobre o assunto. Portanto, os 

funcionários deveriam ser ouvidos diretamente.  

Com base nessa premissa, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, por meio 

de entrevistas semiestruturadas, com funcionários de três níveis hierárquicos das EFPC: 

diretores, gerentes e analistas. Dessa forma, a pesquisa pôde verificar a percepção transversal 

nas EFPC, e não apenas em um nível hierárquico. 

O objetivo foi investigar a existência da cultura de ética e verificar se há 

mecanismos e procedimentos que têm mudado essa cultura nos fundos de pensão brasileiros e 

quais seriam eles, segundo a percepção dos funcionários, os quais lidam com dilemas éticos 

diariamente. Tratou-se de um estudo qualitativo e descritivo, escolhas que tiveram como base 

a teoria fundamentada, ou grounded theory. 

O uso da teoria fundamentada é necessário quando se precisa desenvolver uma 

estrutura teórica por meio de um processo sistemático em um ambiente natural. Segundo 

Strauss e Corbin (2008), é uma vertente particular da teoria fundamentada baseada no 

interacionismo simbólico e no construcionismo social. 

 

3.1 TEORIA FUNDAMENTADA 

 

A teoria fundamentada ofereceu aporte teórico e direcionou as escolhas na 

condução desta pesquisa qualitativa. Essa teoria, criada em 1967 por Barney Glaser e Anselm 

Strauss, consiste em uma metodologia de pesquisa fundamentada em dados que são 

sistematicamente coletados e analisados, e, à medida que se avança na pesquisa, uma teoria 

                                                        
12  Luís Ricardo Marcondes Martins, presidente da Abrapp, na data de 20 de fevereiro de 2018, e Lélio Lauretti, 

especialista em ética, na data de 13 de março de 2018. 
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substantiva de determinado campo de saber vai sendo formada pelo pesquisador e 

fundamentada suficientemente tão somente até que se chegue a uma resposta satisfatória. 

O desejo de se compreender algum fenômeno relacionado ao problema 

impulsionador desta investigação encontra fundamentos nessa teoria baseada em dados 

coletados no decorrer da própria pesquisa e se justifica por si só, pelas informações encontradas. 

A extração de informações pelos dados, por meio de classificação, codificação, comparação de 

repetições e padrões, permite reunir determinadas conclusões a respeito de um fenômeno e, 

então, obter palavras-chave e conceitos que façam sentido, dando respostas às perguntas do 

estudo. 

Vale ressaltar um conceito bastante importante abordado por esse referencial, que 

é a saturação teórica. Uma dúvida muito comum no início e durante a realização de uma 

pesquisa é o tempo de coleta e a quantidade suficiente de dados a serem coletados. Muitas 

vezes, na fase de planejamento, não se tem ideia do volume de dados que bastaria para 

responder ao problema.  

Segundo Strauss e Corbin (2008, p. 205), é importante continuar coletando “até que 

(a) nenhum dado novo ou relevante pareça surgir em relação a uma categoria, (b) a categoria 

esteja bem desenvolvida em termos de propriedades e de dimensões, demonstrando variação e 

(c) as relações entre as categorias estejam bem estabelecidas e validadas.”. Do contrário, o 

estudo não terá densidade nem precisão. 

Portanto, caso os dados não acrescentem mais nada às categorias de questionamento 

que já se tem, não é necessário continuar a coleta; conclui-se que já há material suficiente para 

uma teoria bem fundamentada e precisa, uma vez que já se tenha obtido elementos para 

responder ao problema. 

Por fim, a teoria fundamentada tem sido utilizada para compreender as perspectivas 

e as experiências de cada participante, o que é uma característica distintiva da pesquisa 

qualitativa. Essa capacidade de entender as perspectivas dos participantes usando uma 

abordagem holística e centrada na pessoa torna a pesquisa qualitativa popular dentro da ética e 

dos estudos sociais, como o problema abordado neste trabalho. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DE PESQUISA 

 

A pesquisa teve como foco as EFPC, que são reguladas pela Previc, excluindo-se 

as outras formas de previdência, tais como as abertas.  
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Devido à limitação de tempo, foi selecionada uma amostragem representativa e que 

permitisse a realização da entrevista pessoalmente ou por telefone. O critério de escolha das 

entidades para participar da pesquisa seguiu a classificação do Consolidado estatístico da 

Abrapp de setembro de 2017 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 2017b), de acordo com seu tamanho. 

Do total de 259 EFPC listadas nesse documento, foram consideradas as 50 maiores 

em termos de ativos sob gestão, equivalentes a mais de 80% do total em investimentos de todo 

o setor. Essas 50 foram subdividas em dois grupos: as que possuem patrocinadoras ligadas ao 

governo (categoria “governo”) e aquelas com patrocinadoras privadas (categoria “privadas”), 

com manutenção dessa equivalência para a divisão, ou seja, a mesma quantidade de 

patrocinadoras do governo e privadas. 

A partir dessa base, foram escolhidos dez fundos de pensão com paridade entre 

patrocinadoras ligadas ao governo e a entidades privadas (cinco com patrocinadoras ligadas ao 

governo e cinco privadas). Tal representatividade possui um volume de mais de R$ 400 bilhões 

em investimentos sob gestão, o que constitui 51% do total de todas as EFPC associadas à 

Abrapp (Apêndice B). 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

3.3.1 Público-alvo, amostragem e entrevistas 

 

A escolha dos funcionários das dez fundações entre as 50 maiores deveu-se ao 

contato que a pesquisadora tinha com tais entidades, considerando que já havia um 

relacionamento profissional direto ou indireto. Apenas duas entidades entraram na lista ao final 

da pesquisa por meio de apresentação da proposta do trabalho e com intermediação de terceiros, 

colegas de trabalho. 

O público-alvo foram os funcionários de diferentes níveis hierárquicos de cada 

fundação, executores envolvidos na aplicação dos processos e dos procedimentos das empresas. 

Para tanto, foram selecionados funcionários dos três níveis: diretoria, gerência e analista.  

Não foi possível obter respostas de todos os níveis hierárquicos de algumas 

entidades, sendo que nestas foram entrevistados pelo menos dois níveis; somente em duas 

fundações foi entrevistado apenas um funcionário, sendo em uma um diretor e em outra um 

gerente.  
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O convite foi realizado e os entrevistados foram orientados sobre a finalidade da 

pesquisa, aceitando participar voluntariamente. Foi garantida a confidencialidade de seus 

nomes, de suas empresas e das informações fornecidas. 

Optou-se por realizar as coletas de dado individual e pessoalmente com cada um 

dos funcionários das entidades, garantindo seu sigilo. Tais entrevistas foram semiestruturadas, 

seguindo um questionário padrão (Apêndice A), e foram gravadas — com autorização dos 

entrevistados —, a fim de facilitar a tabulação e a estruturação dos dados para posterior análise 

qualitativa. Todos os envolvidos estavam cientes de que o único fim era servir a esta pesquisa 

científica. Declarações nominais, dados que possam identificar o indivíduo ou a entidade e 

identidades dos entrevistados foram omitidos. 

Dada a complexidade da proposta, que era conhecer a cultura de ética sob uma 

perspectiva interna, um questionário objetivo aplicado aos funcionários não seria suficiente. 

Isso porque, se fosse o caso de estruturar um questionário fechado, as respostas teriam de ser 

definidas previamente e seriam baseadas na visão externa do pesquisador, não permitindo 

conhecer a fundo a percepção e os eventuais elementos a que somente os respondentes teriam 

acesso, além de haver risco de enviesar os resultados. 

Portanto, as entrevistas semiestruturadas foram escolhidas a fim de não limitar a 

liberdade para outros tipos de manifestações, valiosas para a compreensão do problema central 

que esta pesquisa se propôs a responder. 

Com relação à amostragem, de fato ela foi tornando-se mais objetiva e focada 

conforme houve o progresso na fase da coleta. A saturação teórica permitiu que se esgotassem 

as possibilidades e então foi estabelecido o limite de entrevistados, conforme planejado 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 208). Com isso, foram obtidas 24 entrevistas com funcionários 

de dez das 50 maiores EFPC com patrocinadoras ligadas ao governo e a entidades privadas. 
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Tabela 1 – Descrição da amostragem da pesquisa. 
Fundos de pensão 10 dentre os 50 maiores (Abrapp) 
Funcionários entrevistados 24 (2 ou 3 de cada EFPC) 
Diretores entrevistados 25%  
Gerentes entrevistados 33% 
Analistas entrevistados 42%  
Idade dos entrevistados 75% entre 30 e 49 anos 

17% entre 50 e 59 anos 
Tempo em que trabalha na 
atual EFPC 

62% há mais de 10 anos 
4% entre 6 e 10 anos  
34% entre 2 e 6 anos 

Tempo em previdência 
complementar  

71% há mais de 10 anos 
13% entre 6 e 10 anos 
16% entre 2 e 6 anos 

Fonte: elaboração própria. 
 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a fase de coleta, por meio das entrevistas com os funcionários das EFPC, foi 

realizada a tabulação dos dados. O agrupamento de respostas abertas foi feito de modo a reunir 

manifestações que obtiveram mais alta frequência, sendo representativas da amostragem. 

Na tabulação dos dados, foi atribuído um número a cada conjunto de dados, tanto 

para codificá-los garantindo o sigilo dos participantes e das entidades envolvidas quanto para 

que fosse possível analisar os itens como um todo, e não isoladamente. Dessa maneira, foi 

possível realizar comparações, estabelecer padrões e perfis de entidades e práticas. Logo, 

análises quantitativas foram feitas, seguidas por análises qualitativas das falas e dos elementos 

em comum que surgiram. 

As análises dos dados foram baseadas meramente nos resultados obtidos das 

entrevistas realizadas, ou seja, na pura percepção dos funcionários das EFPC participantes, de 

forma a ter sido mantido a isenção da pesquisadora sobre qualquer opinião ou julgamento 

pessoal acerca dos dados encontrados. Desta forma, este trabalho tem por objetivo proporcionar 

melhor insumo de dados e informações aos fundos de pensão que queiram elaborar seus 

próprios planos de ação visando a implementação de melhorias específicas, e não genéricas, 

para trazer mais eficácia à sua cultura de ética.  

Os resultados encontrados, as comparações e as corroborações estão descritos a 

seguir. 

  



47 
 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

O público entrevistado foi composto por 24 funcionários de fundos de pensão, 

sendo 58% (14) de fundos de pensão com patrocinadoras ligadas a entidades privadas e 42% 

(10) com patrocinadoras ligadas ao governo (Gráfico 1) e, em ordem decrescente, 42% de 

ocupantes do cargo de analista, seguido por 33% de gerentes e 25% de diretores (Gráfico 2). 

Vale frisar que a pesquisa respeitou uma paridade entre fundações com 

patrocinadoras ligadas ao governo, nas quais há de fato mais interferência política, e fundações 

com patrocinadoras privadas, em que há grande interferência e influência da cultura da empresa 

privada patrocinadora. 

 
 Gráfico 1 – Tipo de fundação. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 2 – Cargo dos entrevistados. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Gráfico 3 – Idade dos entrevistados. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Quanto ao perfil de idade, somados, 75% dos entrevistados têm entre 30 e 49 anos, 

17%, entre 50 e 59 anos, somente 4%, entre 20 e 29 anos e 4%, entre 60 e 69 anos.  
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Gráfico 4 – Tempo de trabalho na fundação. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação ao tempo de trabalho na fundação atual, mais da metade (62%) tem 

vínculo há mais de 10 anos, demonstrando um conhecimento mais profundo sobre a percepção 

das mudanças e da cultura empresarial do fundo. Entre os demais, 17% possuem entre 4 e 6 

anos de vínculo de trabalho na entidade, 17%, entre 2 e 4 anos e apenas 4%, entre 6 e 10 anos. 

Com uma grande experiência, pode-se afirmar que se trata de profissionais que vivenciaram 

diversos momentos da história das fundações os quais influenciam na percepção de 

transformações culturais, tais como mudanças de governos, de diretorias e conselhos, Operação 

Lava Jato, CPI dos Fundos de Pensão, entre outros. 

 
Gráfico 5 – Experiência trabalhando na previdência complementar. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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É interessante notar que pouco mais de dois terços (71%) dos entrevistados 

possuem mais de dez anos de experiência trabalhando na previdência complementar e que 

nenhuma das pessoas tinha menos de dois anos de experiência. De acordo com os dados, 29% 

dos entrevistados tinham entre 2 e 10 anos de experiência na área, ou seja, a percepção obtida 

foi de maioria experiente não somente trabalhando na fundação atual; são profissionais 

experimentados quanto ao tipo de negócio. 

 
Gráfico 6 – Tem regras sobre condutas éticas? 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Não foi encontrado na amostragem nenhum funcionário sem conhecimento da 

existência de um código de ética. Alguns chamam de “código de ética”, outros de “código de 

conduta” ou “código de conduta ética”, mas todos os entrevistados tinham conhecimento de um 

documento desse tipo, embora a grande maioria não se lembrasse da data de sua criação ou 

atualização ou do processo de sua elaboração.  
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Gráfico 7 – As regras são claras? 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
É interessante notar que, apesar da existência de um código de ética em todas as 

fundações, 75% afirmaram já terem tido dúvidas relacionadas às regras e 8% acham que as 

regras não são claras. Apenas 17% manifestaram que as regras são claras e que nunca tiveram 

dúvidas, sendo que nestes estão incluídos os que mencionaram ter lido apenas uma ou duas 

vezes o documento desde sua entrada na fundação ou quando da divulgação por conta de sua 

criação ou atualização. Logo, pode-se inferir que esse índice é baseado em um conhecimento 

superficial do documento, e 83% de funcionários não acharem claras as regras do documento 

essencial para a cultura de uma ética corporativa ou já ter tido dúvidas é um índice relevante.  

Pelos resultados apresentados, não parece ter havido dificuldade quanto à criação 

de regras de conduta, já que todas as fundações participantes da pesquisa tinham um código de 

ética e 100% dos entrevistados disseram conhecer a existência desse documento. No entanto, 

apenas 8% afirmaram considerar as regras claras a ponto de nunca ter tido dúvidas em relação 

ao seu conteúdo ou ao seu processo.  

Isso demonstra que tais regras foram elaboradas ou divulgadas de forma ineficiente 

e que, portanto, poderão não atingir os resultados almejados em prol de uma cultura de conduta 

ética ou até mesmo poderão contribuir para a distorção de condutas desejadas, uma vez que não 

foram compreendidas em sua totalidade. Se por um lado é positiva a existência das regras, essa 

vantagem é descartada por elas não serem tão claras ou transparentes em relação a todo o seu 

processo. Trata-se de um ponto de alerta referente ao modo como as fundações têm conduzido 

esse processo. 
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A maneira como essas regras de conduta foram elaboradas e divulgadas impacta a 

percepção e a significação pelos colaboradores, já que a maioria dos entrevistados afirmaram 

que não se lembram quando ou como o código de ética foi criado e/ou atualizado; não fizeram 

parte do processo nem foram consultados; e encaram o código de ética como uma política 

corporativa como outra qualquer, à qual será dada atenção quando e se for preciso recorrer a 

ela.  

Dessa forma, apesar de todos terem respondido que sabem da existência de tal 

documento, os dados demonstram que sua criação, em si, não foi utilizada como mecanismo de 

envolvimento e participação das partes interessadas, o que poderia ter contribuído para o 

desenvolvimento de uma cultura de ética em suas instituições. 

 
Gráfico 8 – Tem canal de denúncias? 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Em relação à existência de um canal de denúncias, 67% dos respondentes afirmam 

haver um canal próprio para isso, sendo que, desses, 29% dos canais são externos (contratados), 

25%, internos — e se reportam ao Conselho Deliberativo — e 13% também são internos, mas 

se reportam ao Diretor Presidente. Já 25% afirmam não haver algo específico, somente um 

canal do tipo “fale conosco” ou assemelhado, tal como o canal da patrocinadora, e 8% 

desconhecem ou afirmam não existir qualquer processo ou ferramenta nesse sentido. 

Aqui vale a pena ressaltar que houve entrevistados que afirmaram que não há um 

canal de denúncias formal — resposta que foi categorizada como “não tem canal de denúncias” 

—, mas que, ao haver necessidade, o procedimento consiste em contatar algum membro da 

Comissão de Ética para realizar a denúncia. Também nos casos em que há outros tipos de 

canais, estes não são meios próprios para o recebimento de denúncias, pois são informais, não 

29%

25%13%

25%

8%

Tem canal de denúncias?
Sim, é externo

Sim, é interno se reporta
ao Conselho Deliberativo

Sim, é interno se reporta
ao Diretor Presidente

Não, mas tem um Fale
Conosco ou outro canal

Não



53 
 

institucionais, não são anônimos nem tampouco independentes para conduzir o teor desses 

processos. 

Por um lado, 54% (os 29% correspondentes aos canais externos, somados aos 25% 

correspondentes aos canais internos que se reportam ao Conselho Deliberativo) dos 

entrevistados afirmaram que as fundações em que trabalham possuem um canal de denúncias 

no qual ao menos o recebimento pode ser independente até o nível da Diretoria — ou seja, pode 

até ser positivo, mas essa independência é relativa, já que não abrange completamente todos os 

níveis hierárquicos. Por outro lado, 46% não possuem independência nenhuma para processar 

denúncias que envolvam até o nível de Diretoria Executiva. Esse dado é bastante relevante, já 

que, uma vez que as denúncias de maior impacto financeiro para as entidades são oriundas de 

execuções de cargos mais elevados, esses são os casos que deveriam receber mais atenção no 

que se refere à eficiência do processo. 

Um fator positivo identificado está relacionado à primeira etapa do processo, ou 

seja, a entrada da denúncia: 54% informou conhecer um canal específico para denúncias, seja 

ele um canal externo contratado, seja um canal interno que se reporta ao Conselho Deliberativo. 

Esses dois tipos de canais de denúncias são um pouco melhores do que os demais relatados, já 

que, além de serem canais específicos para denúncias, quem as recebe não estará conflitado, 

pelo menos em relação a um conflito hierárquico, caso o cargo do denunciado esteja 

hierarquicamente abaixo do de um diretor — qualquer outro tipo de conflito dependerá do 

processo de apuração ética escolhido pela empresa. Nesse sentido, vale ressaltar que em 38% 

das práticas o canal de denúncias é interno (25% se reportam ao Conselho Deliberativo e 13%, 

ao Diretor Presidente), ou seja, o denunciante corre o risco de sua acusação sofrer interferência 

do denunciado, já que o Conselho Deliberativo e o Diretor Presidente podem receber de modo 

conflituoso e pouco transparente denúncias de seus pares hierárquicos.  

De qualquer forma, diante de todas as denúncias e investigações que atingiram 

fortemente alguns fundos de pensão, e da corrupção sistêmica vivenciada no país, era de se 

esperar que todo o setor já tivesse implantado no mínimo um canal de denúncias específico 

para condutas inapropriadas, nem que fosse apenas para comunicar aos participantes que sua 

gestão valoriza condutas éticas e não aceita o contrário. 

É interessante notar que funcionários da mesma fundação respondem às mesmas 

questões de forma completamente diferente. Por exemplo, uma pessoa respondeu que existe 

um canal de denúncias e outra respondeu que não há, divergindo em suas percepções. O modo 

como esses mecanismos vão sendo apreendidos e internalizados pelos colaboradores constitui 
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a imagem que têm sobre a instituição, reproduzindo, em certa medida, essa comunicação não 

verbal e não formal em suas ações. 

 
Gráfico 9 – Tem canal de denúncias? – “governo” x “privada”. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação aos fundos de pensão com patrocinadoras ligadas ao governo e a 

entidades privadas, há uma distinção quanto aos canais de denúncia. O procedimento mais 

comum aos primeiros é ter um canal interno que se reporta ao Conselho Deliberativo, ao passo 

que, nos fundos com patrocinadoras ligadas a entidades privadas, 43% das fundações possuem 

um canal externo para essa finalidade, ligado à patrocinadora, e 43% contam com outro canal, 

considerado informal e inadequado. 

Entre os ligados ao governo, 20% possuem um canal interno que se reporta ao 

Diretor Presidente, 10% possuem um canal externo e 10% não possuem canal nenhum. Já entre 

os funcionários de fundações ligadas a entidades privadas, 7% afirmam haver um canal interno 

que se reporta ao Diretor Presidente e 7% declaram não haver nenhum canal. 

Em relação aos 60% referentes aos canais de denúncias das entidades com 

patrocinadoras ligadas ao governo os quais possuem canal com independência apenas até o 

nível de Diretoria Executiva e que notadamente tiveram sua reputação impactada pelo 

envolvimento em escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, a grande maioria informou 

que a criação dos canais foi algo recente (nos últimos dois anos) ou que a área gestora do canal 

foi alterada para responder diretamente ao Conselho Deliberativo. Isso é um reflexo positivo 

em relação às mudanças implantadas após todos os escândalos.  
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Por outro lado, as fundações da categoria “privada” permaneceram sem um canal 

de denúncias próprio com independência até o último nível hierárquico na instituição. Mas, 

dentre os 43% informados como “outro tipo de canal”, os entrevistados mencionam a existência 

de um canal da patrocinadora, sobre o qual há uma certa visão de independência, já que o 

processo é tratado fora da fundação. Contudo, essa percepção é relativa, pois a Diretoria 

Executiva da fundação é indicada e nomeada pelas mesmas pessoas que recebem as denúncias. 

 
Gráfico 10 – Conhece quais etapas do processo de denúncias? 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Quanto às etapas do processo de denúncia, 31% afirmou conhecer a entrada da 

denúncia, 28%, a investigação, somente 16% conhece como se dá a análise dela, 16% sabe 

como é o julgamento e a definição da pena e 9% disse não conhecer nenhuma das etapas. Esses 

dados demonstram que o procedimento é desconhecido pela maioria e, à medida que as etapas 

vão sendo aprofundadas em direção à resolução das denúncias, essa falta de informações se 

acentua. 

O percentual um pouco mais alto sobre o conhecimento da fase de investigação 

deu-se nas fundações em que existe um comitê de ética, o qual, na percepção dos funcionários, 

seria responsável por essa etapa. De qualquer forma, é extremamente alto o índice de 

desconhecimento sobre todo o processo: somente 7 dos 24 entrevistados afirmaram conhecer o 

processo por inteiro (29%). 

 
Gráfico 11 – Considera o processo eficiente? 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Quanto à percepção da eficiência do processo de denúncia, 40% acha que é bom 

mas que pode melhorar, 20% declarou que é relativo e depende do nível hierárquico envolvido, 

16% não acha o processo eficiente, 12% considera eficiente somente em algumas etapas e 12% 

não soube responder. 

Considerando o nível de conhecimento sobre as etapas do processo de denúncia, 

verifica-se certa incoerência na percepção do entrevistado, pois, apesar de quase todos 

desconhecerem o processo inteiro, indicador básico para julgamento sobre sua eficiência, 28% 

consideram o processo ineficiente ou não saberiam avaliar. De todo modo, fica evidente que a 

grande maioria (72%) percebe o processo como parcialmente eficiente, seja por não o 

considerar imparcial, seja por acreditar que merece algum tipo de melhoria. Ou seja, o fator do 

desconhecimento do processo não foi tão forte quanto o fator da confiança na liderança, já que 

foi essa a explicação mais comumente dada pelos entrevistados quando questionados sobre as 

razões pelas quais consideravam ineficiente o processo se desconheciam seus detalhes. Alguns 

respondentes afirmam que confiam em sua liderança e por isso acreditam na eficácia do 

processo, embora não tenham fatos concretos para justificar sua resposta. 
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Gráfico 12 – Percepção sobre a eficiência do processo, conforme o cargo.* 

 
* Houve respondente que declarou mais de uma opção, razão pela qual foi ajustada a 

porcentagem. 
Fonte: elaboração própria. 

 

As manifestações que consideram o processo eficiente, ainda que possa ser 

melhorado, foram respondidas, com mais alta frequência, por diretores (50%) e gerentes (56%), 

geralmente por profissionais que trabalham na área de compliance ou membros de comitê de 

ética, ou seja, por pessoas envolvidas no processo. Entre as pessoas que não estão envolvidas 

diretamente com os processos de ética, há desconhecimento do processo (como 17% dos 

diretores e 20% dos analistas) ou avaliações deste como ineficiente (11% de gerentes e 30% de 

analistas). Ainda, diretores e gerentes o avaliam como parcialmente eficiente em algumas 

etapas (33% e 11%, respectivamente) ou a depender do nível hierárquico dos denunciados (22% 

de gerentes e 30% de analistas). 

As respostas classificadas como “não sei” incluem processos que ocorrem nas 

patrocinadoras sem o conhecimento dos entrevistados. 

Em suma, esse gráfico demonstra a diferenciação da percepção positiva e negativa 

em função dos níveis hierárquicos. Esse fator pode ser atribuído ao desconhecimento do 

processo pelos analistas, já que gerentes e diretores têm mais informações, mas também pode 

ser atribuído ao fato de que analistas se sentem mais injustiçados, por ocuparem cargos de nível 

hierárquico mais baixo, e relatam que o processo só funciona até um determinado nível, não 

atingindo os ocupantes das posições mais altas no organograma da empresa. 
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Gráfico 13 – Percepção sobre a eficiência do processo – “governo” x “privada”. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

É interessante notar que metade dos funcionários das fundações ligadas a 

patrocinadoras privadas acham o processo de denúncia eficiente, ao passo que apenas 27% dos 

funcionários das fundações ligadas ao governo pensam o mesmo: 36% destes não consideram 

o processo eficiente (sendo que nenhum respondente ligado à categoria “privada” manifestou 

algo do tipo) e 27% acham que a eficiência depende do nível hierárquico (enquanto apenas 14% 

dos respondentes ligados à categoria “privada” percebem o mesmo). Por fim, apenas 9% dos 

entrevistados enquadrados na categoria “governo” e 14% dos enquadrados na categoria 

“privada” consideraram haver eficiência apenas em algumas etapas. 

A justificativa dada pela maioria dos respondentes de fundações ligadas a 

patrocinadoras privadas que consideram o processo eficiente foi a confiança que depositam na 

atual liderança.  
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Gráfico 14 – Considera o processo independente?  

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Praticamente três quartos dos respondentes consideram o processo completo de 

denúncia independente para alguns níveis somente, 21% deles percebem como independente 

para todos os níveis, 4% não acham que seja independente e 4% desconhecem o processo. 

É interessante ressaltar o caso de uma analista que em nenhuma etapa do processo 

de ética soube dizer com certeza quem são os responsáveis nem se há independência, 

desconhece quase tudo, reclama da falta de transparência, relata ter sentido desconforto quando 

foi solicitada a mentir ou omitir informação em seu trabalho mas, apesar disso tudo, declara 

que sua percepção é de que há cultura de ética e de que existe respeito e confiança. 

No entanto, o dado mais significativo verificado foi de que a percepção de 

confiança e independência do processo depende do nível hierárquico do denunciado, ou seja, 

os funcionários acreditam que o procedimento funciona somente para uns, não para todos.  
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Gráfico 15 – Percepção sobre a independência do processo conforme o cargo. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação à independência do processo, vale salientar que metade dos diretores 

afirmam que há independência do processo para todos os níveis, sendo que somente 13% dos 

gerentes e 10% dos analistas declararam o mesmo. Essa percepção é inversamente proporcional 

quando a resposta indica que há independência apenas para alguns níveis — 90% dos analistas, 

75% dos gerentes e 33% dos diretores. Há também 17% de diretores que afirmavam 

desconhecer o processo — seja por este ser externo, seja por simplesmente não se sentirem 

confortáveis em responder sobre a independência do processo como um todo e optarem 

responder que não saberiam informar — e 13% de gerentes que acreditam não haver 

independência para nenhum nível. 

De toda forma, nessa questão fica evidente que, na percepção dos analistas e dos 

gerentes, o processo de fato não funciona quando os envolvidos pertencem à Diretoria ou a 

níveis hierárquicos superiores a ela, embora metade dos diretores entrevistados considerem que 

há independência para qualquer nível da fundação, inclusive se o denunciado for um diretor ou 

um conselheiro. 
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Gráfico 16 – Percepção sobre a independência do processo – “governo” x “privada”. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Ao comparar a percepção entre as distintas patrocinadoras, encontram-se índices 

similares: 70% dos respondentes na categoria “governo” e 71% na categoria “privada” 

consideram que há independência para alguns níveis, e 20% em “governo” e 21% em “privada” 

consideram que há independência para todos os níveis. Somente 10% de funcionários de 

entidades com patrocinadoras do governo consideram que não existe nenhuma independência 

e 7% das pessoas ligadas a entidades com patrocinadoras privadas desconhecem ou se não 

sentiram confortáveis em afirmar nada em relação à independência e à transparência dos níveis 

hierárquicos no processo de denúncia. 

 
Gráfico 17 – Recebeu treinamento sobre regras e processos? 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Em relação a treinamento recebido a respeito das regras e dos procedimentos éticos, 

metade dos respondentes declararam não ter sido treinados. Apenas 37% deles receberam 

treinamento, mas somente sobre regras, e não sobre o funcionamento de todo o processo e das 

quatro etapas, desde o recebimento da denúncia até a aplicação da penalidade. Em muitos casos, 

o treinamento foi relatado pelos respondentes como a entrega de um código de ética e, 

eventualmente, um prazo para responder a perguntas online a respeito do conteúdo. Por fim, 

13% afirmaram ter recebido treinamento sobre as regras e o processo de funcionamento do 

canal de ética. 

Verifica-se, portanto, que a maioria dos treinamentos não proporciona 

conhecimento sobre o funcionamento do processo, apenas sobre regras ou existência do código 

de ética. Mas, se considerar as fundações que realizaram treinamento sobre todas as etapas do 

processo de ética, o percentual é de apenas 13%, ou seja, a maioria não realiza treinamentos 

nem dá conhecimento sobre o processo. Talvez essa seja a razão do percentual tão baixo para a 

pergunta seguinte: “já usou o canal de denúncias?”. 

 
Gráfico 18 – Já usou o canal de denúncias? 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

É interessante notar que 92% dos entrevistados nunca utilizaram um canal de 

denúncia. É um índice muito alto, considerando todo o esforço em divulgar as práticas de 

condutas éticas recriminadas pela instituição. Desses 92%, as razões informadas pela não 

utilização foram apenas duas: não ficaram sabendo de nenhuma violação (75%) ou tiveram 

medo de usar por não confiarem no processo (17%). Apenas 8% já utilizaram o canal.  
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Cabe aqui relatar que, nas entrevistas, grande parte dos 75% mencionados no 

parágrafo anterior que informaram não terem sabido de nenhuma violação e que, por essa razão, 

nunca usaram o canal de denúncias, afirmaram isso por não terem se sentido confortáveis em 

responder que “tiveram medo ou não confiaram no processo”. Essa percepção foi confirmada 

conforme as entrevistas foram evoluindo, pois a partir do momento em que lhes foi explicitado 

que nem o nome da instituição não seria revelado, esse dado começou a aparecer na fala dos 

respondentes; ou seja, ainda existe muito medo ou desconfiança no processo.  

 
Gráfico 19 – Já precisou mentir ou omitir informação? 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Quanto a mentir ou omitir informações em relatórios, 71% afirmou que nunca 

aconteceu algo do tipo, 17% já passou por esse tipo de situação e ficou desconfortável e somente 

12% não cedeu à pressão e tudo ficou bem. 
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Gráfico 20 – Já precisou mentir ou omitir informação? – “governo” x “privada”. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Na comparação entre as categorias “governo” e “privada”, metade dos 

entrevistados pertencentes à primeira afirmam nunca terem precisado mentir ou omitir 

informações, ao passo que 86% dos pertencentes à segunda nunca passaram por esse tipo de 

situação. Chama a atenção que quase metade dos funcionários de entidades ligadas ao governo 

(e tão somente eles) cederam e se sentiram desconfortáveis (40%) e somente 10% não cederam 

(e, portanto, não experimentaram a sensação de desconforto em relação à situação) — esse 

índice é de 14% na categoria “privada”. 

 
Gráfico 21 – Já soube de casos de violações? 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Já souberam de casos de violação das regras de conduta ética 77% dos 

entrevistados. Contudo, somente 31% afirmaram conhecer casos em que os denunciados 

passaram por todo o processo de ética e houve penalização do denunciado que violou a regra 

de conduta — e, portanto, têm a percepção de que houve justiça. 

Por sua vez, 46% têm a percepção de que não houve justiça para casos de denúncia 

sobre violação de condutas éticas. Dentre esses, 27% afirmaram que os casos não passaram por 

todas as etapas do processo de ética; 15%, que as denúncias não foram analisadas, investigadas 

nem submetidas à aplicação de penalidades; e 4%, que não houve justiça porque, apesar de 

terem conhecimento de casos que passaram por todo o processo de ética, não houve nenhuma 

penalização. 

Por fim, 23% afirmou nunca ter ficado sabendo de nenhum caso de denúncia por 

violação de conduta ética. 

Nos relatos, observa-se que os casos de denúncia que passaram por todo o processo 

e nos quais, segundo os entrevistados, houve justiça envolviam ocupantes de cargos de nível 

inferior à Diretoria. Não houve nenhum caso que se referisse à hierarquia da Diretoria em diante 

quando foi mencionado que houve justiça. 
 

Gráfico 22 – Já soube de casos de violações? – “governo” x “privada”.* 

 
* Houve respondentes que declararam mais de uma opção, razão pela qual foi ajustada a 

porcentagem. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação aos índices comparados entre as categorias “governo” e “privada”, há 

bastante variação: 80% dos entrevistados pertencentes à primeira disseram ter ficado sabendo 

de casos de violação, sendo que, de acordo com 50% deles, os casos não passaram pelo processo 
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de denúncia e não houve justiça e, de acordo com 30%, os casos passaram por todo o processo 

de denúncia e houve justiça. Ainda, 10% afirmaram que os casos passaram por todo o processo 

de denúncia e não houve justiça e 10% nunca souberam de nada. 

Quanto aos entrevistados pertencentes à categoria “privada”, 79% afirmaram que 

já souberam de casos de violação, sendo que 36% deles relatam que os casos passaram por todo 

o processo de denúncia e houve justiça; 29%, que os casos não foram até o final; e 14%, que os 

casos não passaram pelo processo de denúncia nem houve justiça. Ainda, 36% desses 

entrevistados nunca souberam de nenhuma violação. 

 
Gráfico 23 – Há cultura de ética na instituição? 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

No que concerne à percepção da existência da cultura de ética na instituição, 71% 

dos respondentes afirmaram que existe mas pode melhorar; 17% afirmaram que existe e é 

adequada; e somente 12% afirmaram que não há. 
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Gráfico 24 – Há cultura de ética na instituição? – “governo” x “privada”. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação à percepção da existência da cultura de ética por parte de entidades com 

patrocinadoras ligadas ao governo, 80% dos entrevistados afirmaram que existe mas pode 

melhorar e 20% acham que não há. Já em relação às entidades com patrocinadoras privadas, 

93% dos respondentes afirmaram que existe, dos quais 64% pensam que pode melhorar e 29% 

afirmam categoricamente que já existe uma cultura de ética consolidada, e apenas 7% acreditam 

que não há. Talvez essa percepção possa ser explicada pela confiança dos funcionários nos 

líderes das entidades com patrocinadoras privadas e também pela ausência de envolvimento 

direto delas em escândalos e denúncias de fraude. 

 
Gráfico 25 – Houve mudanças na cultura de ética nos últimos 3 anos? 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Do total de entrevistados, 75% afirmaram que houve mudança na cultura de ética 

nos últimos três anos, sendo que 38% apontam que tais mudanças atingiram processos, normas 

e comportamentos; 33%, somente processos e normas; e 4%, apenas comportamento. Porém, 

25% não perceberam nenhuma mudança nesse mesmo período. 
 

Gráfico 26 – Houve mudanças na cultura de ética nos últimos 3 anos? – “governo” x “privada”. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Entre os entrevistados, afirmam que houve mudanças 70% da categoria “governo” 

(40% em processos, normas e comportamentos; 20% apenas em processos e normas; e 10% 

somente em comportamento) e 79% da categoria “privada” (43% apenas em processos e normas 

e 36% em processos, normas e comportamentos). Ou seja, 30% dos pertencentes à categoria 

“governo” não perceberam nenhuma mudança, índice que é de 21% entre os da categoria 

“privada”. 

O baixo índice na categoria “privada” em relação à percepção de que não houve 

mudanças pode ser atribuído ao fato de que estas não foram diretamente envolvidas nos 

escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, ao contrário do que ocorreu nas fundações com 

patrocinadoras ligadas ao governo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Antes de expor as conclusões, vale a pena salientar que todas as respostas obtidas 

nesta pesquisa foram baseadas na percepção de funcionários de fundos de pensão, e não em 

informações oficiais ou divulgadas pela empresa. Esse caminho foi escolhido porque a forma 

como um aspecto é percebido por um grupo de pessoas pode revelar informações fundamentais 

sobre a realidade das ações desse grupo. As ações, e não as informações, são a base para a 

construção de uma cultura.  

A compreensão da cultura empresarial alinhada à estratégia da organização pode 

ser usada como indicador a fim de ajustar as ações às expectativas organizacionais. O objetivo 

deste trabalho não foi apontar as deficiências de um setor da economia brasileira, até porque, 

se isso for pesquisado em outros setores, possivelmente serão encontradas também, em maior 

ou menor grau. O objetivo foi mostrar onde estão essas deficiências que impactam 

negativamente uma cultura de ética numa organização e de que forma este trabalho pode ajudar 

na implementação de ações que minimizem ou eliminem essas falhas. 

Cabe salientar, também, que o perfil dos respondentes correspondeu a pessoas que, 

em sua maioria, possuíam mais de 10 anos de atuação tanto na atual fundação onde trabalham 

como no setor de previdência complementar. Logo, a amostragem consiste em funcionários 

que, além de conhecedores da cultura da empresa, tiveram também a oportunidade de 

acompanhar nos últimos anos acontecimentos externos e internos oriundos das investigações e 

dos escândalos que resultaram de diversas condenações em relação a crimes de corrupção e 

lavagem de dinheiro envolvendo fundos de pensão.  

Também é importante lembrar que o perfil dos respondentes abrangeu 

transversalmente as organizações, não se restringindo à visão de um nível hierárquico 

específico, o que poderia distorcer as conclusões, mas representando três diferentes níveis: 

analistas e técnicos; gerentes e coordenadores; e diretores e executivos.  

Este trabalho teve como foco o quarto pilar das diretrizes para desenvolvimento e 

implementação de um programa de integridade elaboradas e divulgadas pela Controladoria-

Geral da União. Esse pilar é referente à estruturação das regras e dos instrumentos ligados aos 

padrões de ética e de conduta de uma empresa, o que inclui desde a existência dessas regras, 

que pode ser concretizada por meio de um código de ética ou de política correlata, até a 

estruturação e o funcionamento de todo o processo envolvendo casos de violação dessas 

condutas. Tal processo é estruturado em quatro etapas: (i) recebimento de denúncias; (ii) análise 
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e triagem das denúncias; (iii) investigação das denúncias; e (iv) decisão sobre aplicação de 

medidas disciplinares.  

Como resposta à questão deste trabalho (atualmente existe cultura de ética nos 

fundos de pensão?), tem-se como resultado que na percepção de 88% da amostra existe algum 

tipo de cultura de ética, porém, desse percentual, 71% afirmam ter ressalvas em relação à essa 

afirmação. 

Sendo assim, considerando que os 71% que possuem percepção de uma cultura de 

ética com ressalvas, somados aos 12% que afirmaram não perceber nenhuma cultura de ética 

em suas fundações, conclui-se que o percentual de 83% da amostra não está satisfeita quanto à 

cultura de ética existente e as respostas afirmativas relativas à questão colocam em xeque a 

percepção positiva da atual cultura de ética, já que esta dependerá das próximas ações a serem 

realizadas pelas fundações em relação aos pontos de ressalva levantados. 

Analisando as ressalvas elencadas, entende-se que elas estão relacionadas 

diretamente a quatro principais fatores: (i) falta de transparência sobre o processo nas quatro 

etapas: recebimento, análise, investigação e decisão (sensação de injustiça); (ii) falta de 

independência (em relação ao denunciado) das pessoas que atuam no processo nas quatro 

etapas; (iii) falha ou falta de processo, principalmente nas etapas de investigação e decisão 

(sensação de injustiça); e (iv) falta de regras claras sobre aplicação de medidas disciplinares e 

de desigualdades nas decisões (sensação de injustiça). Esses quatro fatores são agravados 

quando o denunciado — ou seja, quem é acusado de violar uma conduta ética — tem cargo de 

alto nível hierárquico ou de poder na fundação. 

Por outro lado, cabe ressaltar que, na maioria das vezes, constatou-se a percepção 

de que houve mudanças positivas nos últimos anos. As entrevistas apontam que o tema tem 

sido abordado com mais alta frequência, que há mais divulgação e comunicação sobre ética (em 

relação tanto a regras como a procedimentos) e que houve certa mudança comportamental — 

um pouco disso também devido a medo e preocupação, em razão de esse assunto estar tão em 

pauta e sob vigília. 

No entanto, essa percepção de avanços e mudanças não foi suficiente para excluir 

as ressalvas da opinião sobre a cultura de ética nas fundações, já que o que se verifica por meio 

do testemunho dos seus funcionários é impunidade, em especial quando os violadores 

pertencem aos altos níveis hierárquicos. Mesmo com tais mudanças, ainda há um longo 

caminho a percorrer no sentido de garantir a clareza das regras e a transparência do processo, 

assim como o alcance das investigações e das sanções a todos os níveis hierárquicos.  
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É preocupante o alto percentual de funcionários que já lidaram com algum tipo de 

falta de clareza sobre as regras e desconhecimento sobre todas as etapas de funcionamento do 

processo de denúncias, conforme constatado nesta pesquisa. A confiança se constrói por meio 

das ações, ou seja, da demonstração de eficiência e da justiça do processo. Assim, como pode 

haver confiança num processo em que não se conhece quem julga, de que forma julga, quem 

investiga, de que forma investiga, quem analisa e de que forma analisa? 

É claro que essa falta de transparência acarreta o baixo percentual (8%) de 

entrevistados que já se utilizaram de um canal de denúncias. Adiciona-se a esse fato o de que, 

infelizmente, 87% dos entrevistados simplesmente não receberam treinamento sobre o 

funcionamento dos processos ligados a questões éticas — o que é compreensível, já que não 

seria possível dar treinamento sobre algo que não é claro nem para quem deveria julgar, nem 

para a alta administração, que deveria apresentar conduta exemplar. 

O não entendimento das regras, alinhado ao desconhecimento sobre o 

funcionamento do processo todo envolvido nos casos de denúncia de conduta antiética, 

demonstrou ser um dos indicadores para falta de confiança no processo (60% dos respondentes 

não consideram o processo eficiente para todas as etapas ou para todos os níveis hierárquicos, 

e os 40% que consideram de certa forma eficiente afirmam que o processo não é totalmente 

adequado e que poderia melhorar).  

Lembrando o primeiro pilar das diretrizes da CGU, que é ter o comprometimento e 

o apoio da alta direção da empresa, os resultados apresentados não parecem demonstrar efetivo 

comprometimento da alta administração em relação à existência de procedimentos e 

transparência de todo o processo de denúncias relacionadas a ética, já que se verifica uma falta 

de transparência de todo o processo de denúncias, principalmente quando o denunciado é parte 

desse grupo. 

O principal problema constatado em relação à cultura de ética foi a percepção de 

que havia impunidade quando alguém da alta administração violava alguma conduta. Segundo 

entrevistas, ou não foi aplicada nenhuma penalidade, ou esta não foi considerada justa pelos 

respondentes, quando comparada a outras violações similares de funcionários de nível 

hierárquico mais baixo.  

O risco que o fundo de pensão corre é que, mesmo tendo sido realizadas ações para 

se ter uma cultura de ética, como a implantação de normas e processos, a existência da 

impunidade e da injustiça pode levar à perda da credibilidade de todo o processo, colocando a 

cultura de ética em xeque. Isso porque a maioria dos entrevistados ainda acredita que, apesar 
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de existir uma cultura de ética, ela precisa ser melhorada, ou seja, percebem que o processo é 

apenas parcialmente eficiente, pois as regras não valem para todos. 

Constatou-se que a percepção da cultura de ética não está associada à existência de 

regras e processos formais atrelados ao comportamento ético, mas sim a um sistema de ética 

completo que inclua, além das regras e dos processos normativos, a transparência da prática 

destes no dia a dia e que, principalmente, transmita confiança e justiça, penalizando aqueles 

que violarem condutas expressamente não aceitáveis, independentemente de seu nível 

hierárquico ou posição social.  

O comportamento ético é transmitido por meio de exemplos entre colegas e 

hierarquias, e a cultura de ética é percebida quanto há consequências para atos de violação de 

regras e de sua transparência. 

Uma constatação grave, em se tratando de impunidade, observou-se na fala de 

alguns entrevistados: alguns fundos de pensão, cujos dirigentes e gestores foram substituídos 

— uns por estarem envolvidos em denúncias de corrupção e outros por motivos alheios a essa 

questão (políticos, por exemplo) — já foram denunciados em 2018 por condutas antiéticas.  

Sabe-se que há pessoas dispostas a tudo para maximizar seu poder ou seu resultado 

financeiro e que geralmente elas ocupam cargos mais elevados nas instituições. Muitas não 

sofrem penalidades ainda que haja denúncias envolvendo seus nomes, o que ocasiona falta de 

eficiência no processo de ética e gera a percepção de existência de uma cultura não ética ou, no 

mínimo, falha. Alguns entrevistados relataram que há denúncias recentes envolvendo não 

apenas o principal dirigente, como também o principal executivo de área de conformidade, por 

não estarem agindo conforme as regras e os procedimentos. 

A constatação é de que a percepção sobre a cultura de ética aponta a necessidade 

de melhorar os processos e os procedimentos para todos os níveis hierárquicos, uma vez que os 

funcionários ainda não a consideram suficientemente adequada quando se trata de investigar 

e/ou punir pessoas com poder. Portanto, não é a ausência de instrumentos, controles ou 

procedimentos que permite a ocorrência de fraudes, mas sim a não existência de uma cultura 

de ética que parta dos dirigentes — e nisso incluem-se, entre outros mecanismos, os incentivos 

e as penalizações equivalentes ao tipo de violação.  

A percepção dos entrevistados corrobora essa afirmação, pois afirmaram que 

existem regras e procedimentos — ainda que em sua maioria não as conheçam profundamente 

— mas que, evidentemente, pelos casos de corrupção e pelos escândalos que vieram à tona, não 

são suficientes para evitar comportamento antiéticos. 
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É preciso dar mais atenção à aplicação de medidas disciplinares, além de garantir a 

transparência dos processos em todas as etapas e o tratamento igualitário a denunciados, a 

despeito de sua posição hierárquica no organograma da fundação. Ou seja: para alcançar as 

desejadas alterações no comportamento dos membros de uma entidade, é preciso que se 

verifiquem: condutas éticas no comportamento do dia a dia dos líderes, além de no dos demais 

profissionais; transparência e coerência em relação às regras estabelecidas para o coletivo; e 

aplicação de incentivos e penalizações sem distinção entre os profissionais. 

A construção de uma cultura de ética exige lideranças engajadas, mostrando 

efetivamente que há fiscalização e penalização para quem violar as regras de conduta, quem 

quer que seja essa pessoa. É isso que vai gerar uma transformação no comportamento dos 

colaboradores. Houve entrevistados que responderam qualitativamente que, apesar de não 

terem indícios de que a empresas em que trabalham são éticas, confiam plenamente em suas 

chefias, manifestando claramente a existência de uma cultura de ética na empresa. 

O grande desafio será estabelecer uma cultura de ética verdadeira, coerente com a 

identidade da fundação e baseada em exemplos reais da liderança, principalmente com a 

penalização daqueles que ferem a ética ou as leis. O comprometimento e o apoio da 

administração são condições indispensáveis e permanentes para a criação e a manutenção de 

uma cultura de ética e uma conduta de respeito aos valores e à legislação.  

Por fim, a partir dos resultados deste estudo sugere-se o desenvolvimento de outros 

que complementem sua análise e tragam novas pesquisas e visões sobre a cultura de ética nos 

fundos de pensão. Recomendam-se estudos após um prazo maior das recentes mudanças 

implementadas em decorrência da Lei Anticorrupção e, com amostra maiores, para atestar os 

resultados obtidos.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 
 
Dados gerais 
 

1. Tipo de fundação em que trabalha 
a. Governo 
b. Privada 

 
2. Cargo da pessoa entrevistada 

a. Analista 
b. Gerente 
c. Diretor 

 
3. Idade das pessoas entrevistadas: 

 
4. Tempo em que trabalha na fundação atual: 

 
5. Tempo em que trabalha em previdência complementar: 

 
 

Concreto (regras e instrumentos) - Existe? 
 

6. Conhece as regras sobre conduta ética?  
a. Sim, código de ética 
b. Sim, outro 
c. Não 

 
7. Qual é o seu nível de conhecimento sobre as regras? 

 
8. Tem canal de denúncias? 

a. Sim, é externo 
b. Sim, é interno e se reporta ao Conselho Deliberativo 
c. Sim, é interno e se reporta ao Diretor Presidente 
d. Sim, é interno e se reporta à Gerência 
e. Não, mas tem um “Fale conosco” ou outro canal 
f. Não.  

Explique:  
(São adequadas para um investidor institucional/ dever fiduciário? Falta algo?) 
 

9. Conhece quais etapas do processo de denúncias? 
a. Nenhuma 
b. Entrada 
c. Análise 
d. Investigação 
e. Decisão 

Explique:  
(Quem são/como atuam/quais regras usam para aplicação de medidas disciplinares) 
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Práticas– é usado? 
 

10. As regras sobre conduta ética são claras?  
a. Sim, mas já tive dúvidas 
b. Sim, nunca tive dúvidas 
c. Não 

Explique: 
 

11. Recebeu treinamento sobre regras e processos? 
a. Sim, somente sobre regras 
b. Sim, sobre regras e processos de funcionamento 
c. Não 

Explique:  
(Quando foi treinado? Qual a frequência dos treinamentos? Como foi o treinamento: 
qual a metodologia?; foi presencial ou virtual?) 
 

12. O canal de denúncias é acessível para todos? 
a. Sim 
b. Não 
c. Pode melhorar 

Explique:  
 

13. Já usou o canal de denúncias? 
a. Sim 
b. Não, pois tive medo de retaliação 
c. Não, pois nunca soube de nada 

Explique:  
 

14. Usaria o canal se a denúncia fosse do seu chefe ou superior dele? 
a. Sim 
b. Não 
c. Não sei 

Explique:  
 

15. Já precisou mentir ou omitir informações? 
a. Sim, e me senti desconfortável 
b. Sim, eu não cedi e ficou tudo bem 
c. Não, nunca aconteceu 

Explique:  
 
Percepção – é efetivo? 

 
16. Achou o treinamento sobre ética eficaz? 

a. Sim, mas poderia ser melhor 
b. Sim 
c. Não 
d. Não se aplica 

Explique:  
 

17. Considera o processo de denúncias independente? Considera as 4 etapas. 
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a. Sim, para alguns níveis 
b. Sim, para todos os níveis 
c. Não 

Explique: 
 

18. Considera o processo de denúncias eficiente? Considera as 4 etapas. 
a. Sim, mas pode melhorar 
b. Sim 
c. Parcial, depende do nível hierárquico 
d. Parcial, para algumas etapas 
e. Não 
f. Não sei 

Explique:  
 

19. Os dirigentes falam sobre ética na instituição? 
a. Com frequência 
b. Regular 
c. Raramente 
d. Nunca 

 
20. Já soube de casos de violações? Passou por todo processo de denúncias? 

a. Sim. Passou por todo o processo. Houve justiça. 
b. Sim. Passou por todo o processo, mas não teve penalização. Não houve justiça. 
c. Sim, mas não passou por processo. Não houve justiça. 
d. Sim, mas não passou por processo nem penalização. Não houve justiça. 
e. Não, nunca soube de nada. 

Explique:  
 

21. Há cultura de ética na instituição? 
a. Sim, mas pode melhorar 
b. Sim 
c. Não 

Explique:  
 

22. Houve mudanças na cultura de ética nos últimos 3 anos? 
a. Sim, apenas em processos e normas 
b. Sim, em processos e normas e em comportamentos 
c. Sim, somente em comportamento 
d. Não 

Explique:  
 

23. Houve mudança maiores em algum nível específico? 
a. Analistas 
b. Gerentes 
c. Diretores 
d. Conselheiros 
e. Não sei 
f. Não houve mudança 
g. Em todos os níveis 
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APÊNDICE B – LISTA DAS 50 MAIORES EFPC 

 
Classif 
Inv R$ 
Set/17 

EFPC Invest KR$ 
Setembro/2017 

Classif 
Inv R$ 
Set/17 

EFPC Invest KR$ 
Setembro/2017 

1 Previ 177.134.325 25 CBS Previdência 5.181.707 

2 Petros 72.143.649 26 Multiprev 5.078.676 

3 Funcef 59.441.703 27 Fundação IBM 4.731.204 

4 Funcesp 27.390.288 28 Fundação Banrisul 4.591.543 

5 Fund. Itaú Unibanco 25.766.434 29 Eletros 4.465.564 

6 Valia 21.853.276 30 Capef 4.251.371 

7 Sistel 17.579.923 31 Funbep 4.233.477 

8 Banesprev 16.587.340 32 Previ-GM 4.156.849 

9 Real Grandeza 15.124.120 33 Gerdau Previdência 3.830.396 

10 Forluz 15.009.451 34 Previnorte 3.661.112 

11 Fapes 10.780.229 35 Odebrecht Previdência 3.640.849 

12 Fundação Atlântico 10.632.091 36 Fibra 3.485.713 

13 Postalis 10.057.840 37 Santanderprevi 3.435.053 

14 Fundação Copel 9.561.493 38 BRF Previdência 3.430.515 

15 Previdência Usiminas 8.675.602 39 Infraprev 3.266.458 

16 Telos 7.485.052 40 Braslight 3.215.627 

17 Multibra Fdo Pensão 7.139.228 41 Fundação Libertas 3.076.316 

18 Fachesf 6.464.224 42 PSS 3.036.985 
 Centrus  43 Unileverprev 3.025.220 

19 Ceres 6.348.422 44 Citiprevi 2.966.057 

20 Visão Prev 6.131.496 45 Elos 2.941.405 

21 Eletroceee 6.120.179 46 Multipensions 2.857.756 

22 Economus 5.747.113 47 Nucleos 2.847.855 

23 Bb Previdência 5.633.718 48 Funssest 2.812.982 

24 Serpros 5.587.219 49 Fund.Viva Previdência 2.778.292 
 Fundação Refer  50 VWPP 2.749.872 

Fonte:  Elaboração própria com base em Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (2017b). 

 
 
 
 
 



85 
 

 
 

Total da amostra (50 maiores) 648.143.269 
Total de EFPC (setembro/2017) 797.708.938 
Total de pesquisadas (10 EFPC) 407.076.293 
Amostra/total EFPC 81% 
Pesquisadas/amostra 63% 
Pesquisadas/total de EFPC 51% 

 


