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RESUMO 

 

O comprometimento da alta administração é fundamental para a implementação de 

um programa de compliance efetivo. Esse preceito está inserido no disposto no art. 

19, do Decreto nº 9.203/2017, que estabelece que o “comprometimento e apoio” de 

altos gestores de fundações públicas e autarquias federais é um dos quatro eixos 

estruturais de um programa de integridade1 (BRASIL, 2017). Mas como pensam 

esses gestores? O que os motiva? Como eles tomam decisões? A partir de 

conceitos da economia comportamental, buscamos explicar como vieses cognitivos 

podem afetar decisões-chave da alta administração de órgãos públicos. Com base 

em um experimento realizado com 57 diretores de uma autarquia pública federal, 

concluímos que concepções pré-formadas, excesso de escolhas a que são expostos 

diariamente e o interesse em benefícios imediatos afetam o processo de decisão 

desses altos gestores através da ocorrência dos vieses da confirmação, da 

sobrecarga de escolhas e do desconto hiperbólico. Ainda, com base nos resultados 

encontrados, observamos que esses gestores possuem concepções positivas 

quanto a programas de compliance, mas tendem a postergar a decisão de 

implementação em um cenário de múltiplas alternativas, bem como demonstram 

maior interesse quando seus benefícios são descritos como de curto prazo, 

perdendo o interesse quanto a ganhos que são apresentados como de longo prazo.  

Acreditamos que os entendimentos expostos no presente trabalho possam ajudar a 

compreender o tema compliance público a partir de um novo prisma, através da 

economia comportamental, e, principalmente, sob a ótica de política pública.  

 

Palavras-chave: programas de compliance. programas de integridade. alta 
administração. economia comportamental. vieses cognitivos.

 

1 Os outros três eixos são: existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade; 

análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e monitoramento contínuo dos 
atributos do programa de integridade. 



 

ABSTRACT 

 

Senior management commitment is critical to the implementation of an effective 

compliance program. This precept is included in the provisions of art. 19, of Decree 

n. 9.203/2017, which establishes that the support of senior managers of public 

foundations and federal authorities is one of the four central axes of an integrity 

program. But how do these managers think? What motivates them? How do they 

make decisions? From concepts of behavioral economics, we seek to understand 

how cognitive biases can affect key decisions of the top management of public 

agencies. Based on an experiment carried out with 57 directors of a Federal Public 

Authority, we concluded that pre-formed conceptions, excess choices to which they 

are daily exposed and the interest in immediate benefits affect the decision-making 

process of these top managers through the occurrence of biases in the confirmation, 

choice overload, and hyperbolic discounting. Also, based on the results found, we 

observed that these managers have positive conceptions about compliance 

programs, but tend to postpone the implementation decision in a scenario of multiple 

alternatives, as well as show greater interest when their benefits are described as 

short-term, losing interest when gains are presented as long-term. We believe that 

the understandings exposed in the present work can help to understand the public 

compliance theme from a new prism, through behavioral economics, and especially 

from the perspective of public policy. 

 

Keywords: compliance programs. integrity programs. senior management. 
behavioral economics. cognitive biases. 
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1   INTRODUÇÃO  

 

Programas de compliance são importantes ferramentas de combate à 

corrupção, por meio da disseminação da ética na cultura organizacional de 

empresas e instituições públicas (SINGH, 2011). A implementação desses 

programas, a partir da publicação de códigos de conduta, treinamento e 

monitoramento, está associada a um comportamento mais ético de 

servidores, aumentando o comprometimento com a organização 

(VALENTINE, SEAN; BARNETT, 2003) e a satisfação individual dos 

trabalhadores (VALENTINE; GARY FLEISCHMAN, 2008), além de estar 

relacionada a um melhoramento da imagem e reputação da instituição 

perante seus stakeholders (SINGH, 2011). 

 

No Brasil, incentivos à implementação de programas de 

compliance (integridade) na administração pública federal vêm ganhando 

cada vez mais espaço em textos legais e normativos, uma vez que 

representam importantes ferramentas de efetivação de princípios como 

integridade, transparência e responsividade. Nesse sentido, em 2017, foi 

publicado o Decreto nº 9.203 (BRASIL, 2017), que dispõe que órgãos e 

entidades da administração direta, autárquica e fundacional devem instituir 

programa de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e 

ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à 

remediação de fraudes e atos de corrupção. 

 

Segundo o art. 19, do Decreto nº 9.203/2017, o “comprometimento e 

apoio da alta administração” representa um dos quatro eixos fundamentais de 

um programa de integridade (BRASIL, 2017). Conforme defende a 

Controladoria Geral da União,  

 

[...] possui pouco ou nenhum valor prático um Programa que 
não seja respaldado pela alta direção. A falta de 
compromisso da alta direção resulta no descompromisso dos 
demais funcionários, fazendo o Programa de Integridade 
existir apenas ‘no papel’. (BRASIL, 2015, p. 8).  
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Esse entendimento é corroborado por estudos que destacam o 

comprometimento da alta administração, pela sua participação ativa, como 

elemento importante para uma implementação efetiva de programas de 

compliance (GILLEY; ROBERTSON; MAZUR, 2010).  

 

Para Vittola et al. (2021), o envolvimento e engajamento do topo da 

hierarquia administrativa é o elemento central para um código de conduta 

efetivo, uma vez que os líderes das organizações desempenham papel 

preponderante na criação e no desenvolvimento de uma cultura ética na 

organização. Em verdade, a implementação não efetiva pode apresentar 

efeito reverso junto aos funcionários quando eles percebem não haver apoio 

da gestão para o código (KAPTEIN; SCHWARTZ, 2008). 

 

 Entretanto, inobstante essa premissa de indispensabilidade do 

comprometimento da alta administração, estudos indicam que o efetivo 

engajamento de gestores com programas de integridade não representa uma 

realidade na maioria das instituições (WEAVER; TREVIÑO; COCHRAN, 

2013). E, no Brasil, como pensam os gestores em relação à implementação 

de programas de integridade? O que pode influenciar em seus julgamentos? 

 

A fim de contribuir para esta discussão quanto à compreensão do 

tema Compliance Público/Programas de Integridade, principalmente a partir 

do Decreto nº 9.203/2017 (BRASIL, 2017), buscamos agregar considerações 

que ajudem a compreender o fenômeno, examinando o tema sob nova 

perspectiva, através das lentes da Economia Comportamental e com os olhos 

voltados para o gestor público e as decisões-chave concernentes aos 

referidos programas. 

 

Utilizando como base preceitos da racionalidade limitada, 

examinamos o comportamento desses agentes como o objetivo de explicar 

como vieses cognitivos – como os de confirmação, sobrecarga de escolhas e 

desconto hiperbólico –- podem impactar suas decisões. Nesse sentido, é 

possível que os gestores que compõem a alta administração tenham crenças 

já formadas quanto à ineficiência de planos de integridade para atingir o fim 
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desejado, subestimando possíveis resultados positivos? Da mesma forma, 

diante da sobrecarga de escolhas necessárias de alocação de atenção e 

recursos, esses gestores conseguem ver essa opção como a correta a se 

seguir? Por outro lado, mesmo que acreditem inicialmente que a 

implementação é positiva e é a “coisa certa” a se fazer, será que têm força de 

vontade para continuar investindo recursos financeiros e de pessoal em um 

programa que exige atenção e dedicação constante?  

 

De forma sintetizada, nos propomos a responder à seguinte 

pergunta de pesquisa: em que medida vieses comportamentais podem afetar 

decisões de gestores de autarquias e fundações públicas federais quanto à 

implementação de programas de integridade?  

 

Nossa hipótese central é que, considerando concepções 

predefinidas, bem diante das inúmeras situações a que são expostos 

diariamente, altos gestores podem ter suas decisões afetadas por vieses 

como da confirmação, da sobrecarga de escolhas e do desconto hiperbólico, 

fazendo com que subestimem os resultados positivos da referida política 

pública e diminuindo o interesse no investimento e na manutenção de 

recursos na implementação de programas de integridade2. 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

O combate à corrupção tem sido objeto de debate em diversos países, 

principalmente a partir da década de 90, momento em que acordos 

internacionais começaram a ser pactuados, como a Convenção 

Interamericana de Combate à Corrupção da Organização dos Estados 

Americanos (OEA, 1996) e a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (ONU, 2003). Com efeito, os Estados Signatários 

comprometeram-se em adotar políticas que promovessem a participação da 

 

2  Tal afirmação representa nossa hipótese básica. Hipóteses secundárias serão 

apresentadas na próxima seção juntamente com o referencial teórico que as sustenta.  
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sociedade e refletissem princípios do Estado de Direito tais como integridade, 

transparência e responsividade.  

 

Nesse cenário, o Brasil passou a editar leis que abordavam controles 

internos preventivos, como a Lei nº 9.613/1998 – modificada pela Lei nº 

12.683/2012 – (BRASIL, 1998) que trouxe uma sistemática inicial de 

prevenção à Lavagem de dinheiro, e a Lei nº 12.846/2013 (BRASIL, 2013), 

que dispôs  sobre  a possibilidade de diminuição da sanções administrativas 

aplicadas – caso haja existência, no âmbito da pessoa jurídica – de 

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo 

tanto à denúncia de irregularidades quanto à aplicação efetiva de códigos de 

ética e de conduta. 

 

No âmbito da administração pública, mais recentemente, duas normas 

que incentivam a adoção de programas de integridade por parte de empresas 

públicas e privadas foram publicadas. A primeira delas foi a Lei nº 

13.303/2016 (BRASIL, 2016) trouxe a necessidade de empresas públicas e 

sociedades de economia mista implantarem Código de Conduta e Integridade 

no âmbito das organizações. Da mesma forma, publicado em 2017, o 

Decreto nº 9.203/2017 (BRASIL, 2017), dispõe que órgãos e entidades da 

administração direta, autárquica e fundacional devem instituir programa de 

integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações 

institucionais destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de 

fraudes e atos de corrupção. Integridade (compliance), neste contexto, pode 

ser conceituada como “a estrutura que coordena as ações que asseguram a 

conformidade dos agentes aos princípios éticos, os procedimentos 

administrativos e as normas legais aplicáveis à organização”, mitigando 

riscos e adotando medidas preventivas e corretivas necessárias (VIEIRA, J. 

B., & BARRETO, 2019, p. 12). Nesse sentido, o art. 19, do Decreto nº 

9.203/2017, assim dispõe:  

 

Art. 19. Os órgãos e as entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional instituirão programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações 
institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição 
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e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturado 
nos seguintes eixos: 
I - comprometimento e apoio da alta administração; 
II - existência de unidade responsável pela implementação no 
órgão ou na entidade; 
III - análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao 
tema da integridade; e 
IV - monitoramento contínuo dos atributos do programa de 
integridade. (BRASIL, 2017). 

 

Da leitura do referido artigo, pode-se notar o destaque dado ao 

comprometimento da alta administração, que, como observado, representa 

um dos quatro eixos de um programa de integridade. Em verdade, estudos 

indicam que o envolvimento e engajamento do topo da hierarquia 

administrativa é o elemento central para um código de conduta efetivo, uma 

vez que os líderes das organizações desempenham papel preponderante na 

criação e desenvolvimento de uma cultura ética na organização (WEBLEY; 

WERNER, 2008; VITOLLA et al., 2021).  

 

Nesse sentido, a mera existência de um código de ética, por si só, não é 

suficiente para implementação concreta de uma cultura de integridade 

(GILLEY; ROBERTSON; MAZUR, 2010), assim como manifestações e 

comportamentos pro forma de gestores em favor de códigos de integridades, 

como mensagens escritas anuais tendem a não ser seriamente consideradas 

pelos funcionários (WEAVER; TREVIÑO; COCHRAN, 2013). Chamados de 

sham programs3, a aplicação desses programas busca apenas desviar de 

críticas externas quanto à ética comparativa da instituição (STEVENS, 2008). 

Ratifica-se, então, que, segundo Gilley, Robsertson e Mazur (2010), a 

geração de valor à instituição e à sociedade somente pode ser alcançada 

com o comprometimento e a participação ativa da alta administração. 

 

Todavia, não obstante a imprescindibilidade do comprometimento da 

alta administração, os autores Weaver, Treviño e Cochran (2013) destacam 

uma tangibilidade diferente desse comprometimento, apurada em um 

levantamento envolvendo mais de 250 empresas norte-americanas. Naquele 

 

3 “Programas de fachada” (tradução nossa). 
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estudo, concluiu-se que a maioria das instituições se comprometem apenas 

simbolicamente com programas de ética, efetuando investimentos mínimos 

apenas com intuito de elaboração de códigos de conduta e promulgação de 

políticas relacionadas. Destacam os autores:  

 

Resumindo esta atividade do CEO, observamos que a maior 
proporção de CEOs discutiu questões relacionadas à ética 
com nossos respondentes responsáveis pela ética uma ou 
duas vezes por ano (46%), não compareceu a reuniões com 
a ética como foco principal (32%), enviado comunicações de 
toda a empresa sobre ética e conduta nos negócios 
anualmente (46%) e não forneciam mensagens ao vivo ou 
gravadas sobre ética aos funcionários (62%). (WEAVER; 
TREVIÑO; COCHRAN, 2013, p. 291, tradução nossa). 

 

Embora tais ocorrências tenham sido observadas no âmbito de 

empresas privadas, não existem indicativos para crer que a realidade seja 

melhor, ou mesmo diferente, na administração pública. Em verdade, estudos 

sugerem o contrário (BEZES et al., 2012; MOTTA, 2013; GARCÍA-

SÁNCHEZ; FRÍAS ACEITUNO; RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, 2015; VITOLLA 

et al., 2021).  

 

Instrumento concebido na iniciativa privada, o compliance visa, através 

da ótica da eficiência, minimizar riscos e diminuir custos, gerando, assim, 

maiores lucros e melhor reputação à empresa, salvaguardando o interesses 

de acionistas e investidores (GARCÍA-SÁNCHEZ; FRÍAS ACEITUNO; 

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, 2015). Dessa forma, considerando tais 

benefícios, administradores são estimulados a suportarem os altos custos 

que um programa desses envolve, a fim de se manterem competitivos no 

mercado ou mesmo ativos (Treviño et al., 2014). No entanto, no âmbito da 

administração pública, especialmente em fundações e autarquias, os 

referidos benefícios e fins pretendidos revelam-se impróprios em razão da 

típica natureza pública das instituições. 

 

Nesse sentido, Bezes et al.(2012) destacam que a implementação de 

ferramentas de mercado na administração pública – como programas de 

compliance – principalmente a partir da New Public Management (NPM), não 
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é bem recebida pela burocracia pública contra a qual “se opõe frontalmente” 

(BEZES et al., 2012). Segundo os autores, esta oposição se justifica, uma 

vez que a implementação de processos gerenciais focados em indicadores 

de desempenho e em discursos consumistas em setores como saúde, 

serviço social ou educação podem gerar efeitos colaterais prejudiciais à 

burocracia e contra o próprio interesse público, por meio de medidas de 

controle de custos, de racionalização da oferta de serviços e de quebra do 

comportamento corporativo profissional (BEZES et al., 2012). 

 

Na mesma linha, Motta (2013) descreve que as práticas da New Public 

Management obtêm maior sucesso em países em que o pragmatismo 

gerencial é dominante, nos quais há uma baixa imposição de normas 

burocráticas, com maior flexibilidade e menos regras formais e rígidas. Nesse 

contexto, defende o autor, em que há menos degraus hierárquicos e os 

objetivos são bem definidos, a implementação de propostas da New Public 

Management é mais facilmente aceita, uma vez que o contexto e as crenças 

culturas permitem uma implementação com menos transtornos e, em geral, 

alcançam melhores resultados. Por outro lado, o mesmo não ocorre em 

nações com extensa burocracia, com acentuado legalismo, formalismo e forte 

autoridade hierárquica. Segundo o autor, 

 

[...] nas sociedades em transição, a coexistência de valores 
modernos e tradicionais, como as fortes tradições 
patrimonialistas e as reformas modernizantes, deixa 
resultados e apoios duvidosos, gerando receios e 
acentuando a descrença das pessoas e a resistência às 
mudanças. (MOTTA, 2013, p. 86). 

 

Ainda, especificamente quanto a ferramentas de integridade, estudo 

recente (VITOLLA et al., 2021, p. 5), questionando se as diferenças culturais 

afetam o grau de qualidade de códigos de ética, indica que a cultura nacional 

impacta a “dimensão organizacional do controle ao influenciar os valores, 

crenças e comportamento gerenciais”, assim como “os métodos de contrastar 

o comportamento antiético”. Nesse sentido, “diretores de empresas em 

países com menor nível de proteção ao investidor têm mais dificuldade em 

implementar códigos de ética com uma gama mais ampla de conteúdos” 
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(GARCÍA-SÁNCHEZ; FRÍAS ACEITUNO; RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, 2015, 

p.82). 

 

Nesse cenário, a implementação de programas de integridade na 

administração pública brasileira pode encontrar resistências. Segundo 

Carneiro e Menicucci (2013), a burocracia brasileira é marcada por práticas 

como patronagem, patrimonialismo e clientelismo, sendo impactada, assim 

como outras burocracias, pela cultura a qual são expostas4. Nesse sentido, 

destacam:  

 

Em suma, a cultura importa notadamente da perspectiva da 
burocracia, que, na análise weberiana, é ao mesmo tempo 
produto e reflexo do contexto histórico, em suas múltiplas 
dimensões, na qual esta se inscreve. Para além do 
formalismo na observância das regras escritas, interessa a 
prevalência de condutas informadas por considerações de 
interesse publico. Se a cultura política não é pautada pela 
aderência a tais valores, à medida que interpenetrada por 
práticas como patronagem, patrimonialismo e clientelismo, 
como ocorre no caso brasileiro, aumenta em muito a 
importância de uma cultura administrativa que o seja. Isto 
reafirma a centralidade da profissionalização da 
administração pública, articulada a mecanismos 
institucionais efetivos de responsabilização de seus 
agentes, capazes de permitir a introjeção de normas, que é 
uma tendência natural da burocracia (PAULA, 2005), 
confluentes com princípios republicanos, democráticos e de 
respeito aos direitos de cidadania. (CARNEIRO; 
MENICUCCI, 2013, p. 150).  

 

Desta forma, com base nos referidos estudos, podemos inferir que a 

cultura de determinado país influencia não só sua burocracia, mas também a 

implementação de ferramentas adaptadas do mercado para administração 

pública, como no caso em estudo, os programas de integridade. Igualmente, 

pode-se se depreender que a burocracia pública apresenta sinais de 

resistência a instrumentos inseridos pela New Public Management. Ainda, 

mesmo diante da indispensabilidade do comprometimento da alta 

administração para o sucesso de programas de integridade, observamos que 

 

4 Importa destacar que no texto citado os autores tecem críticas às reformas propostas pela 

NPM e às consequências decorrentes da busca por sua implementação na administração 
pública no Brasil. 
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essa não é uma realidade na maioria das empresas. Todavia, até que ponto 

tais elementos podem influenciar impactar o processo de tomada de decisão 

de gestores públicos no Brasil?  

 

1.2  OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo é explicar como vieses cognitivos 

podem impactar o processo de tomada de decisão de diretores quanto ao 

seu interesse na implementação de programas de compliance, contribuindo 

para uma melhor compreensão sobre a efetividade desses programas, 

especialmente no que concerne ao elemento relacionado ao 

comprometimento da alta administração. As conclusões obtidas a partir da 

realização deste estudo poderão servir de insumos para o melhoramento de 

políticas públicas no Brasil, principalmente no que se refere ao disposto no 

Decreto nº 9.203/2017 quanto a incentivos à implementação de programa da 

integridade na administração pública federal.  

 

1.3  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, a “corrupção é uma das questões mais corrosivas do 

nosso tempo” (2017, p. 2). Nesse sentido, de acordo com a Recomendações 

do Conselho daquele órgão sobre Integridade Pública, a corrupção:  

 

Destrói recursos públicos, amplia as desigualdades 
econômicas e sociais, cria descontentamento e polarização 
política e reduz a confiança nas instituições. A corrupção 
perpetua a desigualdade e a pobreza, impactando o bem-
estar e a distribuição da renda e prejudicando oportunidades 
para participar igualmente na vida social, econômica e 

política. (OCDE, 2017, p. 2). 

 

A partir de sugestões contidas na referida recomendação, o Brasil 

passou a adotar medidas de fomento a uma administração pública íntegra e 

proba, como disposto no art. 19, do Decreto nº 9.203/2017, quanto à 

implementação de programas de compliance na administração pública 
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federal. A compreensão de como tornar essas ferramentas mais eficientes 

pode ser a chave para uma política pública bem-sucedida.  

 

Ainda, a abordagem proposta, a partir de utilização de elementos da 

economia comportamental a fim de explicar como vieses cognitivos podem 

impactar no processo de tomada de decisão da alta administração de 

instituições quanto à implementação de programas de integridade, possibilita 

o preenchimento de lacunas teóricas existentes tanto nos estudos 

relacionados à ética comportamental, quanto à efetividade de programas de 

compliance.  

 

Nesse sentido, no que se refere aos estudos relacionados 

especificamente a programas de compliance, grande parte do material 

acadêmico até hoje produzido dedicou-se a estudar e debater os benefícios 

de sua implementação, assim como a forma e requisitos necessários para 

garantir a efetividade do projeto (PELLETIER; BLIGH, 2006; SCHWARTZ, 

2008; STEVENS, 2008; SINGH, 2011; KAPTEIN, 2011; TREVIÑO et al. 

2014). Já no que tange à ética comportamental, os estudos até então 

realizados, comprovam que a cultura organizacional e a liderança ética são 

fundamentais para instituições mais íntegras, com menos episódios de 

corrupção (BROWN; TREVIÑO; HARRISON, 2005; MAYER et al., 2009; 

HASSAN, 2015; JOHNSON et al., 2018; ASENCIO, 2019; CIALDINI et al., 

2021; MARQUARDT; CASPER; KUENZI, 2021), assim como destacam que 

programas de compliance e códigos de éticas são essenciais para o 

atingimento desses objetivos (TREVIÑO; WEAVER; REYNOLDS, 2006). No 

entanto, limitam-se a prescrever com lideranças éticas devem atuar e seu 

impacto na organização, ou seja, o que um bom líder deve fazer. Não 

descrevem, todavia, o que motiva ou não esses lideres a implementarem as 

mudanças necessárias.  

 

Nosso estudo foca nas influências contextuais informais, 

especificamente o impacto da liderança éticas. Entretanto, diferentemente do 

usualmente abordado, o ponto central de nossa análise não será em como a 

liderança ética influencia o comportamento individual, mas sim como essa, 
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principalmente em uma análise de grupo da alta administração, impacta as 

influências contextuais formais, especificamente a chamada infraestrutura 

ética/programas de compliance. Esse tipo de análise é recente e tem 

motivado a realização de estudos similares, como de Kim (2021) que 

demostrou como o uso do programa de integridade pública eficiente mediou  

a relação positiva entre a liderança ética e o comportamento éticos dos 

funcionários públicos. Em nosso estudo, por outro lado, visamos explicar, a 

partir de conceitos da economia comportamental, o que pode influenciar a 

tomada de decisão desses gestores quanto ao interesse de investimento de 

recursos financeiros, de tempo e pessoal, nesses programas, elementos 

indispensáveis para eficiência do projeto.  

 

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

A proposta apresentada busca estabelecer relação entre programas de 

compliance e conceitos da economia comportamental, focando na 

repercussão que vieses cognitivos podem causar no processo de decisão de 

gestores públicos, notadamente na diretoria executiva de uma autarquia 

pública federal. Não serão objeto de análise detida os desdobramentos 

possíveis das conclusões encontradas para o melhor desenho de políticas 

públicas (HANSEN, 2019) ou possíveis adequações legais (JOLLS; 

SUNSTEIN, 2006).   
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ÉTICA COMPORTAMENTAL 

 

Embora a abordagem proposta  - de análise do impacto de vieses 

cognitivos na tomada de decisão de gestores quanto à implementação de 

programas de compliance - seja inovadora, trabalhos desenvolvendo a 

ligação entre ética organizacional (GARRIGA; MELE, 2004) e comportamento 

humano já percorreram um longo caminho. A chamada Ética 

Comportamental, segundo Treviño, Weaver e Reynolds (2006, p. 952) 

“refere-se ao comportamento individual que está sujeito ou julgado de acordo 

com as normas morais geralmente aceitas de comportamento”. Segundo a 

autora, os trabalhos relacionados a esse campo de pesquisa buscam 

explicar, principalmente, o comportamento individual que ocorre no contexto 

de prescrições sociais mais amplas, podendo ser categorizados em duas 

grandes vertentes de estudos: influências individuais e influências contextuais 

(TREVIÑO; WEAVER; REYNOLDS, 2006).  

 

No que se refere as influências individuais, os trabalhos 

desenvolvidos visam entender de que modo elementos como consciência 

moral, julgamento moral e desengajamento moral relacionam-se com o 

comportamento do indivíduo e impactam sua tomada de decisão. Nesse 

sentido, a tomada de decisão antiética foi abordada em experimentos que se 

propunham a compreender, por exemplo, como laços sociais interagem com  

o suborno (DI ZHENG; SCHRAM; DOĞAN, 2021), com a trapaça (STURM, 

2017) e a relação entre cúmplices (WILTERMUTH; BENNETT; PIERCE, 

2013); No âmbito da administração pública, o foco é a busca pela 

compreensão de por que funcionários públicos cometem atos antiéticos. 

Nesse sentido, diversos trabalhos sobre corrupção e desonestidade foram 

elaborados nesse campo de estudo (ALATAS et al., 2009; DRUGOV; 

HAMMAN; SERRA, 2014; GANS-MORSE et al., 2021; GORSIRA; 

DENKERS; HUISMAN, 2018; OLSEN et al., 2019); 
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Por outro lado, estudos da ética comportamental relacionados às 

influências contextuais têm na linguagem, recompensa/punição, infraestrutura 

ética, cultura ética/clima e liderança seu objeto de análise. Nessa 

perspectiva, foram desenvolvidos estudos que abordam, por exemplo, a 

eficácia da punição de funcionários (BICCHIERI; DIMANT; XIAO, 2021), 

como o impacto que o esgotamento de recursos de autorregulação pode 

causar no comportamento (anti) ético de colaboradores (BAUR et al., 2020) e 

em que medida testemunhar atos antiéticos em uma organização afeta os 

funcionários e seu relacionamento com a organização (SCHMINKE et al., 

2014).  

 

Embora o objeto principal de estudo da ética comportamental seja o 

comportamento individual, programas de compliance e alta administração 

também foram abordados pelo campo de pesquisa, especialmente quanto a 

influências contextuais relacionadas à infraestrutura ética, ao clima/cultura 

ética e ao papel da liderança. 

  

Brown, Treviño e Harrison  (2005, p. 120) conceituam liderança ética 

como “a demonstração de conduta normativamente apropriada por meio de 

ações pessoais e relacionamentos interpessoais, e a promoção de tal 

conduta aos seguidores por meio de comunicação bidirecional, reforço e 

tomada de decisão”. Os autores sustentam que a atuação do líder ético 

influencia o comportamento dos funcionários, principalmente quando essa 

liderança está ligada a honestidade, credibilidade, legitimidade e atratividade. 

O referido entendimento é corroborado por Mayer et al. (2009, p. 11), que 

sugerem que “a liderança ética está associada a comportamentos menos 

contraproducentes e a comportamentos mais positivos”.  

 

Recentemente, a partir das considerações de Brown e Treviño (2006), 

diversos trabalhados estudaram o impacto da liderança ética na equipe de 

trabalho. Um dos destaques é o quanto o comportamento antiético do líder 

resulta na retenção de membros do grupo que se sentem mais confortáveis 

com a desonestidade e, consequentemente, mais propensos a se envolver 

em comportamento antiético (CIALDINI et al., 2021). Outro ponto percebido é 
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o quanto o uso antiético de informações privilegiadas em processos de 

tomada de decisão impacta o comportamento ético e o desempenho da 

equipe (JOHNSON et al., 2018). Do mesmo modo, estudos apontaram o 

impacto causado quando os líderes enfatizam evitar o fracasso enquanto 

minimizam a importância do aprendizado e desenvolvimento pessoal, 

gerando nos funcionários uma percepção de normalidade a comportamentos 

menos éticos, deixando-os mais dispostos a se envolver em má conduta ética 

(MARQUARDT; CASPER; KUENZI, 2021). 

 

Assim como no estudo organizacional, muitos trabalhos tiveram como 

foco a importância da liderança ética em instituições públicas. Nesse sentido, 

Asencio (2019) indica que a liderança ética provavelmente reduzirá o suborno 

e o favoritismo em agências governamentais, assim como Hassan (2015) 

demonstra que a liderança ética é relacionada positivamente com o 

engajamento de funcionários em denúncias e manifestações para 

melhoramento do desempenho da instituição. 

 

A liderança ética aliada ao clima e à cultura ética compõem o que 

Treviño, Weaver e Reynolds (2006, p. 966) denominam de “elementos 

informais” da busca da organização em projetar comportamentos éticos na 

instituição. Segundo os autores, clima ético refere-se à percepção 

compartilhada por membros de uma instituição quanto ao foco e aos critérios 

de raciocínio ético dentro da própria organização; enquanto cultura ética 

relaciona-se com uma parte da cultura organizacional que influencia o 

comportamento ético de funcionários a partir de sistemas e estruturas 

organizacionais. Por outro lado, os “elementos formais” são aqueles afetos à 

infraestrutura ética e que compõem programas de compliance, como códigos 

e políticas de ética, comunicações, treinamento, sistemas de monitoramento, 

sanções e recompensas. Os autores defendem que:  

 

[...] a tarefa de projetar organizações para promover o 
comportamento ético nem sempre é direta e simples. Por 
exemplo, o impacto de elementos típicos das infraestruturas 
de ética, como códigos de ética corporativos, parece ser 
mínimo, pelo menos isoladamente de esforços mais 
informais, baseados na cultura e na liderança para promover 
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o comportamento ético (Treviño et al., 1999) incluindo a 
preocupação dos funcionários com a justiça organizacional. 
(TREVIÑO; WEAVER; REYNOLDS, 2006, p. 971, tradução 
nossa). 

 

Suas conclusões indicam que somente com o suporte da alta 

administração uma cultura organizacional ética pode ser efetivamente 

implementada.  

 

2.2 PROGRAMAS DE COMPLIANCE  

 

Se no campo da ética comportamental a efetividade de códigos de 

conduta é tangenciada, apresentando-se como elemento importante, mas 

acessório à mudança de cultura, nos trabalhos desenvolvidos sobre 

programas compliance, a efetividade é foco central de análise.  

 

Estudos realizados até o início dos anos 2000 divergiam sobre o quão 

programas de compliance eram influentes na determinação do 

comportamento de tomada de decisão ética de uma pessoa. Nesse sentido, 

Cleek e Leonard (1998); Healy e Iles (2002); e McKendall, Demarr e Jones-

Rikkers (2002) sustentavam não serem eficazes.  

 

Após observar que estudos até então realizados apresentavam 

conclusões conflitantes, autores passaram a buscar formas e elementos que 

explicassem essas divergências. Kaptein e Schwartz (2008), por exemplo, 

desenvolveram um modelo de pesquisa focado na avalição dos códigos a 

partir da expectativas de stakeholders, meso e macrocódigos, características 

ambientais e organizacionais, objetivos da organização, processo de 

desenvolvimento, conteúdo, subcódigos, implementação, características 

pessoais, contexto interno e conduta e consequências. Entenderam, aqueles 

autores, que os resultados dúbios observados podiam ser atribuídos à falta 

de uma teoria uniforme e a diferenças metodológicas de análise.  

 

Em continuidade à sua pesquisa, Kaptein (2011) elaborou estudo a 

partir da análise de 341 grupos de trabalho – formados por um gestor e dois 
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subordinados diretos. Esses grupos apresentaram o que o autor chamou de 

“seis dimensões da cultura ética”, ressaltando a importância do modelo de 

conduta ética de gestores para implementação efetiva de uma cultura ética 

na instituição, assim como seu comprometimento concreto com padrões de 

comportamento estabelecidos. A demonstração de comportamento ético 

exemplar da alta administração é, para o autor, em verdade, uma das 

funções de um programa compliance, indicando o comprometimento da 

gerência com altos padrões éticos (KAPTEIN, 2015). 

 

Da mesma forma que Kaptein e Schwartz (2008), em trabalho similar, a 

partir da observação de divergência de resultados encontrados nos estudos 

até então realizados, Stevens (2008, p. 607) constatou a existência de um 

padrão relacionado a elementos que conduzem a programas bem sucedidos  

e concluiu que “códigos incorporados à cultura organizacional e comunicados 

de forma eficaz podem moldar o comportamento ético e orientar os 

funcionários na tomada de decisões éticas”. Nesse sentido, para o autor, a 

incorporação à cultura somente ocorre quando funcionários estão cientes do 

conteúdo de seus códigos de ética a partir da participação das discussões 

sobre os códigos para que tenham total compreensão do significado e, assim, 

o tenham “como um documento pessoal do qual são titulares, como um 

componente chave do tecido organizacional e como um elemento central 

para as funções estratégicas da organização” (STEVENS, 2008, p. 607). O 

autor conclui que códigos escritos pela gerência e transmitidos aos 

funcionários como um mandato, a partir de um pseudo-apoio da alta 

administração, simplesmente não funcionam.  

 

Em atenção às considerações de Kaptein e Schwartz (2008), Singh  

(2011) desenvolveu estudo que buscava avaliar empiricamente os 

determinantes da eficácia dos códigos de ética corporativos por meio da 

regressão das percepções dos gerentes sobre a eficiência do código em 

relação a vários elementos dos programas de ética (como relação com o 

planejamento estratégico, existência de comitê de ética permanente, 

consequências da violação etc. ). Ao final, o autor constatou, em um modelo 

estatisticamente significativo, dezoito variáveis independentes que explicam 
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58,5% da variância na eficácia percebida dos códigos de ética corporativos. 

Essas variáveis foram categorizadas em cinco grupos, dos quais se destaca 

a implementação do código de ética5. Segundo o autor, resta claro “que não 

apenas o desenvolvimento e conteúdo dos códigos, mas a implementação e 

o monitoramento são fundamentais para sua eficácia” (SINGH, 2011, p. 387), 

destacando que variáveis de apoio à ética organizacional, particularmente o 

apoio da alta administração, exercem comprovadamente (BOO; KOH, 2001) 

influência positiva no comportamento ético.  

 

No mesmo sentido, na busca por elementos que impactavam 

positivamente a efetividade dos programas, Treviño et al. (2014), em estudo 

realizado com gerentes de organizações, observou que, para atingir a 

buscada legitimidade dos programas de compliance, era indispensável o 

comprometimento da alta administração, a qual, com seu apoio e suporte, 

dava o tom para as demais camadas da organização.  

 

Especificamente no que toca a programas de integridade, Pelletier e 

Bligh (2006) desenvolveram estudo focado nas condições de nível 

organizacional que consideram a base para o desenvolvimento de programas 

de ética efetivos. Nesse sentido, buscaram examinar a importância da 

liderança ética e da congruência entre os códigos de ética formais e as 

normas éticas informais para influenciar as percepções dos funcionários. Os 

resultados sugerem que as percepções dos funcionários sobre as pré-

condições organizacionais, liderança ética e normas éticas informais estavam 

relacionadas às percepções da eficácia do programa de ética. 

 

Atualmente, a discussão sobre a importância de programas de 

compliance para implementação de uma cultura ética em organizações 

parece superada, assim como a conclusão de uma maior efetividade desses 

programas quando observados alguns elementos indispensáveis, como 

comprometimento da alta administração. Esse entendimento parece ser 

 

5 As outras quatro categorias são: objetivo do código, comunicação/aplicação interna, comunicação 

externa e atualidade. 
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comungado por ambas as linhas de estudo, tanto na Ética Comportamental, 

quanto nos estudos dirigidos especificamente à análise de programas de 

compliance.  

 

Todavia, como elementos como “comprometimento da alta 

administração” podem ser mensurados? Nos estudos citados, as formas de 

análise observam dados objetivos de implementação, como o valor investido 

em programas de integridade pelas instituições, quanto essa quantia 

representa no orçamento, quantas vezes os funcionários foram capacitados, 

em quantas oportunidades os gestores se manifestaram publicamente sobre 

integridade etc; ou mesmo elementos subjetivos colhidos através de 

entrevistas, como a percepção de funcionários. No entanto, altos índices 

relacionados a esses elementos conduzem ao sucesso do programa 

implementado? Segundo estudos recentes, não necessariamente.  

 

Nesse sentido, Haugh (2021) destaca, a partir da análise da Avaliação 

de Programas de Conformidade Corporativa dos USA, publicada em 2019,  

que o referido documento de orientação – que tem foco na implementação 

efetiva de programas, principalmente a partir do comprometimento da alta 

administração – busca permitir a avaliação por meio da observação de 

elementos de mitigação de riscos orientada pela ciência comportamental. É o 

chamado Compliance BeSci.0. Segundo o autor, a partir de análise de 

manifestações dos elaboradores do referido documento da avaliação, 

programas de compliance somente serão bem sucedidos quanto focarem no 

comportamento, buscando entender o “como” e o “porquê” decisões são 

tomadas, e não em conceitos legais e abstratos. Essa nova perspectiva 

introduz elementos da economia comportamental na análise de programas de 

compliance.  

 

Embora a ética e o comportamento tenham se unido em um campo de 

pesquisa bastante desenvolvido, a abordagem proposta a partir do 

Compliance BeSci.0 difere-se em razão da inclusão das premissas da 

racionalidade limitada, das heurísticas e dos vieses cognitivos caraterísticos 

de estudos da economia comportamental. Por outro lado, como visto, os 
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textos relacionados à ética comportamental visam entender o comportamento 

humano pela ótica da consciência moral e pelas prescrições sociais, ou seja, 

a partir de comportamentos coletivamente aceitos e adequados. Inobstante 

estudos relacionados ao campo da ética comportamental tenham, 

recentemente, passado a utilizar como base os conceitos de insights e vieses 

cognitivos (BAZERMAN; SEZER, 2016; DE GRAAF, 2019; GANEGODA; 

FOLGER, 2015; NOVAL, 2016; ROBERTSON; VOEGTLIN; MAAK, 2017), o 

foco permanece sendo o comportamento do indivíduo e a sua relação com a 

responsabilidade moral. Já a análise de programas de compliance sob a ótica 

da economia comportamental é perspectiva totalmente nova, a qual 

pretendemos abordar. 

 

2.3 ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

Nos estudos sobre o comportamento humano e a tomada de decisão, 

teorias da economia comportamental ganham destaque, principalmente a 

partir do conceito de racionalidade limitada. Segundo essa concepção, 

proposta por  Simon (1955) em oposição à escolha racional da teoria 

econômica clássica, a capacidade de processamento de informações pelos  

seres humanos é restrita, fazendo com que indivíduos tomem decisões não 

ótimas. Esse entendimento, entretanto, não conduz à conclusão de que 

indivíduos sejam irracionais, mas, sim, de que não se pode confirmar que 

pessoas sempre tomam a decisão que leve a melhores resultados (HANSEN, 

2019).  

 

Em modelo que igualmente busca explicar as anomalias da teoria 

econômica clássica, Tversky e Kahneman (1974) desenvolveram sua teoria, 

baseada nos conceitos de heurísticas e vieses, segundo a qual a inferência 

humana é sistematicamente tendenciosa e sujeito a erros. Ou seja, 

constantemente pessoas tendem a se desviarem do comportamento 

racionalmente esperado, agindo de forma contrária ao considerado correto 

em termos de lógica formal (SAMSON; ARIELY, 2015). Nesse sentido, 

heurísticas podem ser definidas como regras que facilitam a tomada de 

decisão a partir da redução de tarefas complexas de avalição de 
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probabilidade e predição de valores, permitindo um julgamento mais rápido e 

mais simples. Embora úteis, as heurísticas podem levar, às vezes, a erros 

graves e sistemáticos. Essas tendências de comportamento padrão podem 

ser definidas como vieses.  

 

Posteriormente, Kahneman (2003) apresentou um novo modelo de 

agente, dotado de dois sistemas cognitivos. Nessa perspectiva, o Sistema 1 é 

responsável pelas operações rápidas, automáticas, sem esforço, associativas 

e carregadas, muitas vezes, pela emoção – relacionando-se, portanto, 

diretamente como intuição e sendo o ambiente das heurísticas; o Sistema 2, 

por outro lado, é incumbido de operações mais lentas, trabalhosas e 

controladas – referindo-se, assim, à razão, tratando-se de espaço 

responsável pelo monitoramento e correção, impedindo a ocorrência de 

vieses. Segundo o autor, portanto: 

 

A característica central dos agentes não é raciocinar mal, 
mas frequentemente agir intuitivamente. E o comportamento 
desses agentes não é guiado pelo que eles são capazes de 
computar, mas pelo que conseguem ver em um determinado 
momento (KAHNEMAN, 2003, p. 1469, tradução nossa). 

 

Embora não se possa dizer que a análise comportamental seja nova 

nos estudos da administração pública, uso de insights psicológicos para 

encorajar o comportamento desejado de cidadãos, funcionários e gestores do 

setor público é relativamente recente a partir da chamada Administração 

Pública Comportamental – APC. Segundo Grimmelikhuijsen et al. (2017, 

p.46) a APC pode ser definida como “a análise da administração pública a 

partir da perspectiva de nível micro do comportamento e atitudes individuais, 

baseando-se em insights da psicologia sobre o comportamento de indivíduos 

e grupos”.  

 

Com base nesses preceitos e com o intuito de auxiliar formuladores 

de políticas públicas a elaborarem ações mais eficazes, a OCDE 

desenvolveu em 2019 a metodologia BASIC, que visa a possibilitar que 

gestores públicos antevejam as consequências comportamentais das 

medidas a serem adotadas, permitindo adequações necessária para que 
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cidadãos façam melhores escolhas (HANSEN, 2019). Nesse sentido, a 

referida metodologia estrutura-se em uma sequência de ações focadas em 

identificar comportamentos (Behavior), analisá-los sob a ótica de insights 

comportamentais (Analysis), desenvolver estratégias de soluções (Strategy), 

testar a efetividade das possíveis soluções (Intervention) e implementar as 

mudanças, com monitoramento de seus resultados (Chance) (HANSEN, 

2019).  

 

Partindo de premissas definidas por Kahneman (2003) – quanto à 

ocorrência de vieses comportamentais quando utilizamos o Sistema 1 

(rápido) – o método ora descrito propõe a abordagem de análise (Analysis) a 

partir da chamada estrutura “ABCD” (Attention, Belief formation, Choice e 

Determination), que tem como base a premissa de que a atenção das 

pessoas é limitada e facilmente distraída; que indivíduos são propensos a 

confiar em suas crenças, refutando informações contrárias a suas 

convicções; que valores intrínsecos e motivação muitas vezes influenciam 

mais nossas escolhas do que incentivos meramente materiais ou 

econômicos; e que podemos ter dificuldade de manter nossas escolhas por 

um longo período de tempo (HANSEN, 2019).  

 

As premissas descritas nos últimos três elementos citados – crenças 

já formadas, sobrecarga de escolhas e falta de força de vontade – serão a 

base dos experimentos apresentados no presente trabalho, a partir de testes 

realizados com gestores públicos e com foco no viés da confirmação, no viés 

da sobrecarga de escolhas e do desconto hiperbólico. Nosso objetivo é 

relacionar esses conceitos com programas de compliance. 

2.3.1  Viés da confirmação  

Segundo Hansen (2019), ao tomarem decisões, indivíduos tendem a 

confiar em sua visão de mundo, ignorando, muitas vezes, informações 

relevantes que vão contra suas opiniões, ou mesmo aceitando apenas 

informações que confirmam suas crenças. Ao fazerem isso, podem 

super/subestimar os resultados. Essa condição refere-se também ao 
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chamado viés da confirmação. Nickerson (1998), ao descrever o viés da 

confirmação, destaca uma sutil, porém importante, diferença entre avaliar 

parcialmente determinadas evidências para chegar a uma conclusão já tirada 

e envolver-se na construção de uma conclusão sem estar ciente de fazê-lo. 

Nesse sentido, elucida o autor:  

 

Como o termo é usado neste artigo e, creio eu, geralmente 
por psicólogos, o viés de confirmação conota um processo de 
construção de caso menos explícito e menos 
conscientemente unilateral. Geralmente se refere à 
seletividade involuntária na aquisição e uso de evidências. A 
linha entre seletividade deliberada no uso de evidências e 
moldagem involuntária de fatos para caber em hipóteses ou 
crenças é difícil de traçar na prática, mas a distinção é 
significativa conceitualmente, e o viés de confirmação tem 
mais a ver com o último do que com o primeiro. A suposição 
de que as pessoas podem e se envolvem na construção de 
casos involuntariamente, sem a intenção de tratar as 
evidências de forma tendenciosa ou mesmo tendo 
consciência de fazê-lo, é fundamental para o conceito. 
(NICKERSON, 1998, p. 175, tradução nossa).  

 

Para Tabak e Amaral (2018), o viés da confirmação e o consequente 

maior peso concedido a crenças, ideias, interpretações ou experiências 

prévias em face de novas evidências apresentadas podem afetar diretamente 

formuladores de políticas públicas, especialmente quando refletida sua 

predisposição ideológica – liberal, conservadora, protecionista, 

intervencionista, de esquerda e de direita (TABAK; AMARAL, 2018). 

 

No caso posto em análise, entendemos que o viés da confirmação 

pode revelar-se na existência de crenças pré-formadas por altos gestores de 

autarquias e fundações públicas quanto à incapacidade de programas de 

integridade efetivamente gerarem valor à instituição. Nossa hipótese decorre 

da citada resistência que a burocracia pública pode ter em relação a 

ferramentas importadas do mercado privado e à sua origem neoliberal6, como 

 

6  Segundo Carneiro e Menicucci (2013): “No tocante à reforma da administração pública, o 

neoliberalismo desemboca na NPM, traduzindo formalmente a preocupação com a melhoria da 
eficiência gerencial na provisão de bens e serviços à população (Dunleavy e Hood, 1994; Abrúcio, 
2005; Manning et al., 2009; Pierre, 2009). O processo envolve o redesenho da estrutura, dos 
procedimentos e práticas das organizações do setor público, incorporando mudanças de grande 
magnitude na dimensão institucional, onde se incluem questões atinentes aos princípios e valores que 
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programas de compliance, bem como da ausência da cultura gerencialista 

existente no país.  

 

Nesse caso, em decorrência destas concepções existentes, a alta 

administração pode subestimar os resultados positivos que esses programas 

proporcionam, não lhes dedicando, assim, a atenção necessária ou mesmo 

entendendo por sua dispensabilidade. Informações positivas, dados e 

relatórios podem, então, ser ignoradas por gestores que, apoiados de suas 

crenças, refutam, mesmo que inconscientemente, argumentos trazidos por 

outros gestores ou por servidores que buscam convencê-los da necessidade 

de atendimento da norma legal. Em consequência dessas concepções, 

investimentos necessários e alocação de funcionários podem não ser 

autorizados, frustrando possíveis resultados.   

 

O impacto do viés da confirmação, portanto, pode ser altamente 

prejudicial para o sucesso da política pública, uma vez que, conforme visto, o 

comprometimento da alta administração é indispensável para elaboração de 

um programa robusto e efetivo. Sendo assim, formulamos as seguintes 

hipóteses secundárias: 

 

Hipótese 1: O viés da confirmação impacta o processo de tomada de 

decisão da alta administração de uma autarquia pública federal quanto à 

implementação de programas de integridade.   

 

Hipótese 2: Crenças pré-formadas contrárias à implementação de 

programas de integridade impactam negativamente o processo de tomada de 

decisão da alta administração de uma autarquia pública federal. 

2.3.2  Viés da sobrecarga de escolhas 

Por outro lado, caso superada eventual crença pré-formada, diante 

da sobrecarga de escolhas de alocação de atenção e recursos a que altos 

 

informam a relação de tais organizações com a sociedade e o mercado (Ferlie et al., 1999; Ormond e 
Loffler, 1999; Hernes, 2005).” 
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gestores são expostos diariamente, esses gestores conseguem visualizar a 

implementação de programa de integridade como uma opção correta a 

seguir? Segundo Hansen (2019), a multiplicidade de alternativas pode nos 

levar a decisões equivocadas. A sobrecarga de escolhas ocorre quando a 

existência de um excesso de opções, atributos ou alternativas à disposição 

do indivíduo compromete sua capacidade de realizar a uma escolha 

adequada, uma vez que esse não consegue analisar todos os fatores 

envolvidos, podendo levá-lo à fadiga da decisão (SAMSON; ARIELY, 2015). 

 

No caso de altos gestores, públicos e privados, não é difícil 

imaginar que dentro das inúmeras obrigações a serem cumpridas – como 

definição de prioridade de alocação de recursos, realização de reuniões, 

atendimento a stakeholders, controle dos vários níveis da organização etc. – 

a escolha por dedicar a atenção a programas de integridade possa ser 

comprometida. Conforme visto na seção anterior, estudos demonstram que a 

alocação de atenção da alta administração e seu comprometimento com 

programas de integridade muitas vezes são superficiais e meramente 

simbólicos (WEAVER; TREVIÑO; COCHRAN, 2013). Diante de uma vasta 

gama de decisões, escolhas e atividades a serem feitas, questões sobre 

integridade e ética podem ficar em segundo plano. A fim de entender o 

impacto desse viés, formulamos as seguintes hipóteses secundárias: 

 

Hipótese 3: O viés da sobrecarga de escolhas impacta o processo de 

tomada de decisão da alta administração de uma autarquia pública federal. 

  

Hipótese 4: O viés da sobrecarga de escolhas impacta o processo de 

tomada de decisão da alta administração de uma autarquia pública federal 

quanto à implementação de programas de integridade. 

2.3.3  Viés do desconto hiperbólico 

Superar eventuais crenças formadas e escolher investir recursos 

em programas de integridade – dentro um mar de decisões diárias a serem 

tomadas – pode não ser, todavia, suficiente para o sucesso da medida. Para 
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Hansen (2019, p. 24), a possível falta de determinação é um problema a ser 

observado em uma política pública, uma vez que indivíduos podem ser 

guiados para longe de seus objetivos em razão da "dificuldade em se ater a 

algumas de suas escolhas ao longo do tempo por causa de problemas com a 

força de vontade, autorregulação, autocontrole e arquiteturas de escolha”. 

 

Nesse sentido, a referida ausência de determinação pode-se 

revelar através do chamado o viés do desconto intertemporal ou desconto 

hiperbólico. O referido viés prevê que pessoas tendem a privilegiar 

gratificações imediatas ao invés de resultados futuros, ou seja, recompensas 

recebidas no presente pesam mais do que recompensas futuras (BIANCHI; 

ÁVILA, 2019). Nesse cenário, quando as recompensas se encontram muito 

distantes no tempo, deixam de ser valiosas (BIANCHI; ÁVILA, 2019).  

 

No caso de programas de integridade o interesse por 

recompensas imediatas em detrimento de ganhos futuros é amplamente 

debatido em diversos estudos, sendo exatamente uma das causas de 

insucesso dos referidos programas. Gestores, a fim de maximizar ganhos a 

curto prazo, ignoram estratégias de maximização de valores a longo prazo 

advindos da implementação de uma cultura ética (GILLEY; ROBERTSON; 

MAZUR, 2010). Ainda, a própria natureza de “programa” traduz-se em uma 

série de medidas coordenadas e em sequência que exigem determinação e 

persistência. Ou seja, não há como se ter um programa limitado a uma única 

ação. Nesse sentido, o comprometimento da alta administração não pode ser 

somente inicial, como a implementação do programa, mas sim deve-se 

desenvolver em uma série de atos que garanta sua efetividade (KAPTEIN; 

SCHWARTZ, 2008). Dessa forma, a força de vontade é elemento 

indispensável, razão pela qual a falta de determinação é uma situação que 

seguramente pode impactar na medida a ser implementada. Nesse sentido, 

formulamos as seguintes hipóteses secundárias: 

 

Hipótese 5: O viés do desconto hiperbólico impacta o processo de 

tomada de decisão da alta administração de uma autarquia pública federal. 
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Hipótese 6: O viés do desconto hiperbólico impacta o processo de 

tomada de decisão da alta administração de uma autarquia pública federal 

quanto à implementação de programas de integridade. 

  

Diante de todo o exposto, o modelo apresentado no presente estudo 

– quanto ao impacto de vieses cognitivos no processo de tomada de decisão 

da alta administração quanto ao seu interesse na implementação de 

programas de compliance – pode ser assim sintetizado: 

  

Imagem 1 - Modelo teórico proposto 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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3  MÉTODO  

 

A fim de testar as hipóteses apresentadas, desenvolvemos um 

experimento a partir de modelo teóricos já utilizados em outras pesquisas, 

especialmente no que concerne a testes que visam investigar a ocorrência 

dos vieses cognitivos da confirmação, sobrecarga de escolhas e desconto 

hiperbólico em determinadas situações de tomada de decisão. Para tanto, foi 

apresentado aos participantes questionário on line, disponibilizado na 

plataforma eletrônica SurveyMonkey, divido em duas partes: a primeira, 

formada por uma pergunta (subdividida em quatro questionamentos) que 

visava identificar o perfil social e profissional do respondente; e a segunda, 

formada por doze perguntas (subdividas em 21 questionamentos) 

relacionadas ao objeto de estudo. Dessas doze perguntas, as oito primeiras 

referiam-se especificamente aos vieses cognitivos supracitados e serão 

objeto de descrição e análise nas próximas seções deste trabalho; as quatro 

últimas, por outro lado, relacionam-se ao viés cognitivo da crença em um 

mundo justo e serão analisadas em trabalho futuro.  

 

Para participar do experimento, foram selecionados membros da alta 

administração de uma autarquia pública federal, em específico, os 

representantes das Diretorias Executivas dos Conselhos Federal e Regionais 

de Medicina Veterinária, órgãos públicos instituídos conforme disposto no art. 

10, da Lei nº 5.517/1968 (BRASIL, 1968). Nesse sentido, foram convidados 

112 (cento e doze) diretores que compõem as Diretorias Executivas dos 

Conselhos Regionais e Federal de Medicina Veterinária, formadas por 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário-geral e Tesoureiro (4 Diretores x 26 

Estados + Distrito Federal + Conselho Federal = 112). 

 

Aos participantes foi apresentado termo de consentimento antes do 

início do questionário, tendo sido esse desenvolvido a fim de não possibilitar 

a identificação dos respondentes. Os dados colhidos foram armazenados na 

plataforma SurveyMonkey – a qual prevê a criptografa das informações – 

tendo acesso à referida conta somente o pesquisador e seu orientador. Não 

houve oferecimento de incentivos aos participantes e a pesquisa foi aprovada 



39 
 

pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos da Fundação Getulio Vargas. 

 

O questionário permaneceu disponível para acesso por um período de 

120 dias – entre os dias 25/11/2021 e 24/3/2022 – tendo recebido 57 

respostas. Foram descartadas, na análise final, respostas incompletas quanto 

a cada pergunta, bem como aquelas que não atenderam ao enunciado 

proposto.  

 

Dos participantes, 59,65% identificaram-se como do sexo masculino; 

36,84% possuem idade entre 40 e 50 anos e 54,39% são casados. No que se 

refere ao grau de escolaridade, 42,11% possuem especialização, MBA ou 

similar. Considerando o número extremamente pequeno de respondentes por 

cada estado da federação – apenas quatro, que formam a Diretoria Executiva 

de cada Conselho Regional – não foram realizadas perguntas relacionadas 

ao domicílio dos participantes a fim evitar qualquer possibilidade de 

identificação. 

 

Gráfico 1 – Grau de escolaridade dos participantes da pesquisa 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Quanto à amostra analisada (57 participantes), tem-se que corresponde 

a número similar aos observados em estudos realizados com o mesmo objeto 

e público-alvo da presente pesquisa. Nesse sentido, em um estudo que 



40 
 

buscou avaliar empiricamente determinantes da eficácia de códigos de ética 

coorporativos, Singh (2011) realizou pesquisa com 99 gerentes de 

corporações do Canadá. Da mesma forma, Paterson e Huang (2019) 

realizaram experimento com 68 supervisores, a fim de explorar o impacto das 

ações e comportamentos dos líderes na percepção de funcionários quanto a 

questões éticas.  Ainda, a fim de entender os desafios de legitimação que 

Diretores de Ética e Conformidade (ECOs) enfrentam dentro de suas 

organizações, Trevino et al. (2014) realizaram entrevistas com 40 desses 

gestores de conformidade em organizações espalhadas pelos EUA. A 

amostra analisada no presente trabalho, portanto, insere-se dentro do 

quantitativo utilizado em pesquisas do gênero, ainda mais se considerado 

que o presente trabalho consistiu em um experimento – que demanda mais 

tempo e atenção dos respondentes – o qual teve como público-alvo a alta 

administração de uma instituição – o que diminui sensivelmente o número de 

participantes em relação a gerentes e funcionários por exemplo. 

 

3.1  EXPERIMENTO – VIÉS DA CONFIRMAÇÃO  

 

O modelo de experimento utilizado no presente trabalho, a fim de testar 

a existência do viés da confirmação no processo de tomada de decisão da 

alta administração de uma autarquia pública quanto à implementação de 

programas de compliance, fundamentou-se na pesquisa seminal 

desenvolvida por Lord, Ross e Lepper (1979) a partir de estudo realizado 

com 48 alunos de graduação que apoiavam ou se opunham à pena de morte. 

No referido experimento, os estudantes, expostos a 2 trabalhos – um 

aparentemente confirmando e outro aparentemente não confirmando suas 

crenças existentes e previamente já medidas –, tinham que classificar os 

resultados e procedimentos com graduação de mais ou menos convincentes. 

O resultado foi que os estudantes classificaram aqueles trabalhos que 

confirmavam suas próprias crenças como os mais probatórios. A estrutura 

central do referido trabalho – medição de crença, apresentação de 

informações científicas e assimilação de informações – foi replicada em 

pesquisas recentes que encontraram resultados similares (MCFADDEN; 

LUSK, 2015), razão pela qual tal estrutura fundamentou a presente pesquisa.  
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Nesse sentido, buscando compreender se e como o viés da 

confirmação impacta o processo decisório da alta administração de órgãos 

públicos federais quanto à implementação programas de 

compliance/integridade, foi desenvolvido um questionário segmentado em 

três fases. Na primeira fase, foram apresentadas notícias verídicas e atuais 

sobre programas de compliance, questionando-se ao respondente se 

concordava ou não com as afirmações/situações descritas. Essa fase buscou 

identificar eventual crença pré-existente do participante, considerando que as 

manifestações apresentadas traziam considerações positivas e negativas 

sobre programas de compliance. Em um segundo momento, foram 

apresentados aleatoriamente dois estudos7: um com trabalhos e informações 

em grande parte favoráveis a programas de compliance; e outro com dados e 

informações em grande parte contrários a programas de compliance. O 

objetivo era permitir identificar se, mesmo com muitas informações que 

refutam suas crenças, o respondente buscaria algum dado ou informação 

que justificasse sua opção pré-definida. Ao final, foi questionado aos 

participantes sua disposição quanto à implementação desses programas, 

bem como a razão para sua escolha. Com base nas repostas apresentadas, 

pretendeu-se aferir a existência do viés da confirmação a partir da literatura 

existente sobre o tema.  

 

3.2  EXPERIMENTO – VIÉS DA SOBRECARGA DE ESCOLHAS 

 

Da mesma forma,  com o intuito de testar a existência e o impacto do 

viés da sobrecarga de escolhas na alta administração de instituição públicas 

quanto à implementação de programas de integridade, foi proposta a 

realização de experimento no qual os participantes foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos8, dos quais um grupo recebeu uma situação 

hipotética a ser resolvida com base em poucas informações e opções de 

 

7  A aleatoriedade foi realizada a partir de ferramenta disponível na plataforma 

SurveyMonkey, a qual possibilita a randomização de páginas, blocos ou perguntas 
apresentadas a cada participante. 
8 Igualmente,  aleatoriedade foi realizada a partir de ferramenta disponível na plataforma 

SurveyMonkey. 
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escolha, enquanto o outro grupo recebeu a mesma situação hipotética mas 

com muitas informações e opções de escolha. O primeiro objetivo do nosso 

experimento é observar se a variação do número de opções seria apta a 

influenciar os gestores a decidirem por investir recursos em programas de 

integridade ou postergarem a decisão. O segundo objetivo é observar se a 

variação do número de opções altera o interesse de gestores na 

implementação em programas de integridade. 

 

O referido experimento é baseado no trabalho realizado por Iyengar e 

Lepper (2000), que, a partir de um experimento de exposição de produtos em 

um supermercado, observaram que embora a apresentação de um estande 

com um número maior de variações de determinado produto chame mais 

atenção dos consumidores, em face de um estande com menor número de 

opções do produto, o número de venda efetivadas é substancialmente menor 

nesses casos. Nesse sentido, as autoras observaram que 60% dos 

consumidores visitaram o estande com muitas opções, enquanto apenas 

40% visitaram o estande com poucas opções, todavia, o excesso de opções 

impactou negativamente a quantidade de vendas do produto - apenas 3% 

dos consumidores que visitaram o estande com muitas opções efetivamente 

comparam o produto, enquanto 30% dos consumidores que visitaram o 

estande com menos opções compraram o produto.  

 

3.3  EXPERIMENTO – VIÉS DO DESCONTO HIPERBÓLICO  

 

Por fim, com o intuito de testar o possível interesse de gestores públicos 

em maximizar ganhos a curto prazo ignorando estratégias de potencializar 

valores a longo prazo advindos da implementação de uma cultura ética, 

foram apresentadas aos participantes cenários hipotéticos em que 

precisavam optar por uma situação onde o ganho imediato é menor/parcial e 

o ganho futuro é maior/integral. O que variou entre os grupos foi o valor e a 

natureza do objeto ofertado. O primeiro objetivo da atividade foi observar se o 

viés do desconto hiperbólico influenciaria na tomada de decisão dos 

gestores; e, em segundo lugar, se a opção pela implementação de 

programas de compliance impactaria essa influência. 
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O referido experimento teve como base os estudos de Frederick, 

Loewenstein e O’Donoghue (2003), que indicam que, se expostas à 

possibilidade de recebimento de R$ 100,00 hoje ou de R$ 110,00 daqui a um 

mês, muitas pessoas escolheram a primeira opção de menor valor; mas, se 

expostas à possibilidade de recebimento de R$ 100,00 daqui a um ano ou de 

R$ 110,00 daqui a um ano e um mês, as mesmas pessoas trocariam sua 

escolha para a segunda opção de maior valor. Segundo os autores, tal 

comportamento evidencia o maior peso concedido a benefícios imediatos em 

face de maiores ganhos futuros.  
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4  RESULTADOS 

 

4.1 VIÉS DA CONFIRMAÇÃO   

 

No que se refere ao viés da confirmação, do total de 57 (cinquenta e 

sete) participantes da pesquisa, 51 (cinquenta e uma) respostas foram 

consideradas válidas para análise, uma vez que completas e adequadas ao 

enunciado proposto – e 6 (seis) participantes não concluíram os três passos 

propostos para o experimento.  

 

Após a conclusão da primeira parte do experimento, que visava medir a 

crença pré-formada dos participantes, esses foram categorizados em três 

grupos: favoráveis; neutros; e contrários a programas de compliance. A fim 

de permitir essa divisão, a cada resposta de cada uma das seis perguntas 

iniciais foi atribuído um peso distinto: peso 1, caso a resposta fosse favorável 

a programas de compliance; peso 2, caso a resposta fosse neutra; e peso 3, 

caso a resposta fosse contrária a programas de compliance. Os participantes 

com pontuação final até 9, foram classificados como favoráveis; com 

pontuação final de 10, neutros; e de 11 até 18, contrários.  

 

Após a leitura das informações apresentadas na segunda fase e da 

opção pela implementação ou não dos referidos programas na terceira fase 

(assimilação de informações), os participantes foram classificados 

novamente, agora em quatro categorias: a) Convergente: aquele respondente 

que manteve sua crença após o recebimento de informações que reforçavam 

sua ideia inicial. b) Conservador: aquele participante que manteve sua crença 

mesmo após o recebimento de informações contrárias à sua ideia inicial. c) 

Renovador: aquele participante que mudou sua ideia inicial após o 

recebimento de informações que eram contrárias à sua crença. d) 

Divergente: aquele respondente que mudou sua ideia inicial após o 

recebimento de informações que reforçavam a sua crença.  
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Tabela 1 – Resultado viés da confirmação na pesquisa com gestores da alta 
administração em autarquias brasileiras - 2022 

 

 Perfil final  

Crença 

inicial 
  Conservador Convergente Divergente Renovador Total 

Favorável  Observado  26  17  1  0  44  

  Esperado  23.29  14.67  4.314  1.725  44.00  

  
% com a  

linha 
 59.1 %  38.6 %  2.3 %  0.0 %  100.0 %  

Neutro  Observado  1  0  3  0  4  

  Esperado  2.12  1.33  0.392  0.157  4.00  

  
% com a  

linha 
 25.0 %  0.0 %  75.0 %  0.0 %  100.0 %  

Contrário  Observado  0  0  1  2  3  

  Esperado  1.59  1.00  0.294  0.118  3.00  

  
% com a  

linha 
 0.0 %  0.0 %  33.3 %  66.7 %  100.0 %  

Total  Observado  27  17  5  2  51  

  Esperado  27.00  17.00  5.000  2.000  51.00  

  
% com a  

linha 
 52.9 %  33.3 %  9.8 %  3.9 %  100.0 %  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Utilizando o teste Qui-quadrado de Pearson, a hipótese nula de que a 

assimilação de informações era independente de crenças prévias foi rejeitada 

(p < 0,001), indicando que a opção do participante pela implementação ou 

não de programas de compliance dependia de sua crença pré-existente. Tal 

conclusão confirma nossa primeira hipótese: o viés da confirmação impacta o 

processo de tomada de decisão da alta administração de uma autarquia 

pública federal quanto à implementação de programas de integridade. 
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Tabela 2 – Teste Qui-quadrado de Pearson viés da confirmação 
 

χ² Tests 

  Value df p 

χ²  3.93  1  0.047  

N  28      

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Todavia, diferentemente do esperado, a crença inicial de 86% dos 

participantes era favorável à implementação de programas de compliance. 

Sendo que, dentro daqueles que apresentaram crença inicial contrária a 

programas de compliance, 67% apresentaram-se como renovadores, ou seja, 

expostos a informações que favoráveis aos programas, esses escolheram 

pela implementação. A referida conclusão afasta nossa segunda hipótese: 

crenças pré-formadas contrárias à implementação de programas de 

integridade impactam negativamente o processo de tomada de decisão da 

alta administração de uma autarquia pública federal. 

 

Gráfico 2 – Hipótese 2 da pesquisa: crença inicial viés da confirmação  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Gráfico 3 – Hipótese 2 da pesquisa: categorização viés da confirmação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Embora os dados observados caminhem em direção diversa da 

sugerida pelos trabalhos que fundamentaram nossa hipótese (BEZES et al., 

2012; MOTTA, 2013; GARCÍA-SÁNCHEZ; FRÍAS ACEITUNO; RODRÍGUEZ 

DOMÍNGUEZ, 2015; VITOLLA et al., 2021), encontram semelhança em 

recente pesquisa realizada pelo Banco Mundial, em parceria com 

Controladoria-Geral da União – CGU, o Ministério da Economia, e a Escola 

Nacional de Administração Pública – ENAP (BANCO MUNDIAL, 2021). No 

referido trabalho, realizado com o objetivo de aprofundar o conhecimento do 

contexto institucional sobre ética e corrupção no serviço público federal a 

partir da perspectiva de 22.000 servidores federais, foi observado que 69,8% 

dos respondentes consideram programas de integridade como uma medida 

que contribui para prevenir a corrupção. Os dados encontrados se 

assemelham com os observados no presente estudo, corroborando o 

entendimento de não ter a burocracia pública brasileira crenças pré-formadas 

contrárias a programas de integridade.  

 

4.2 VIÉS DA SOBRECARGA DE ESCOLHAS 

 

No que tange ao viés da sobrecarga de escolhas, 28 (vinte e oito) 

respostas foram consideradas válidas para análise, uma vez que completas e 

adequadas ao enunciado proposto. 16 (dezesseis) participantes não 

apresentaram resposta a essas questões e 13 (treze) participantes não 

atenderam aos requisitos trazidos no enunciado. Após os respondentes 
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serem separados de maneira randomizada em dois grupos – a um dos 

grupos foi apresentada situação hipotética com poucas opções de escolha e 

a outro grupo uma situação com muitas opções de escolhas – observamos se 

os participantes optavam por tomar a decisão de forma imediata ou 

postergada. Ao grupo que foram apresentadas poucas opções de escolha, 

95% dos respondentes optaram por tomar uma decisão imediata; ao passo 

que ao grupo que recebeu muitas opções de escolha esse número caiu para 

66%.  

 

Gráfico 4 – Viés da sobrecarga de escolhas no teste baseado na experiência 
de Iyengar e Lepper (2000) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

 Utilizando o teste Qui-quadrado de Pearson, a hipótese nula de que o 

momento da tomada de decisão era independente de quantidade de opções 

apresentadas foi rejeitada (p < 0,047), indicando que a escolha por uma 

decisão imediata ou postergada dependia da quantidade de opções 

apresentadas, confirmando nossa terceira hipótese: o viés da sobrecarga de 

escolhas impacta o processo de tomada de decisão da alta administração de 

uma autarquia pública federal. 

 

Tabela 3 – Resultado viés da sobrecarga de escolhas na pesquisa com 
gestores da alta administração em autarquias brasileiras - 2022 

 Momento da decisão  

Opções   Imediata Postergada Total 

Poucas  Observado  18  1  19  
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 Momento da decisão  

Opções   Imediata Postergada Total 

  Esperado  16.29  2.71  19.00  

  % com a linha  94.7 %  5.3 %  100.0 %  

Muitas  Observado  6  3  9  

  Esperado  7.71  1.29  9.00  

  % com a linha  66.7 %  33.3 %  100.0 %  

Total  Observado  24  4  28  

  Esperado  24.00  4.00  28.00  

  % com a linha  85.7 %  14.3 %  100.0 %  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Tabela 4 – Teste Qui-quadrado de Pearson viés da sobrecarga de escolhas 

χ² Tests 

  Value df p 

χ²  3.93  1  0.047  

N  28      

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Quanto à quarta hipótese, os dados obtidos apresentam resultado 

curioso. Quando da elaboração das hipóteses e do questionário apresentado, 

acreditava-se que o possível impacto da sobrecarga de opções dar-se-ia em 

razão da diminuição do interesse em programas de compliance em um 

cenário com muitas opções. Ou seja, enquanto em um contexto de poucas 

opções, os programas de compliance atrairiam maior número de investimento 

em razão da menor quantidade de alternativas; em outro, com maior número 

de opções, esse interesse se diluiria. Todavia, o número menor de opções 

não fez os programas de compliance ganharem maior destaque. Em ambos 

os casos a opção pelos programas de compliance permaneceu no nível 

intermediário, não sendo nem o preferido em valor médio investido, nem o 
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remanescente 9 . Entretanto, se considerarmos o valor máximo investido, 

programas de compliance receberam mais investimento total no cenário com 

muitas opções, do que no com poucas. Ou seja, uma aparente contradição. 

 

Os resultados, em verdade, podem ser explicados pelo experimento de 

Iyengar e Lepper (2000) usado como modelo para o presente trabalho. Nesse 

sentido, as autoras observaram que o estande que apresentava maior 

número de opções recebeu mais visitantes, mas poucos efetivamente 

realizaram a compra. Por outro lado, o estande com poucas opções recebeu 

menor interesse, mas realizou 27% mais vendas.  

 

A lógica observada no referido estudo se repete no presente trabalho. 

Embora a apresentação de programas de compliance com muitas outras 

opções desperte maior interesse do que o cenário em que eles são 

apresentados com poucas opções, o número de tomada da decisão é 

significativamente menor. Enquanto no cenário com poucas opções apenas 

5% dos participantes postergaram a decisão, no cenário com muitas opções 

33% deixaram de decidir. Se observarmos com atenção, a taxa de variação 

entre a tomada de decisão é praticamente a mesma em ambos os estudos – 

no presente trabalho é de 28%. Sendo assim, podemos concluir que a 

sobrecarga de escolhas não afeta a preferência dos participantes sobre 

programas de compliance em detrimento de outros projetos, como 

inicialmente pensado, mas, sim, quanto à efetiva tomada de decisão, 

exatamente na forma encontrada por Iyengar e Lepper (2000) em seu estudo. 

Ou seja, o excesso de opções tende a levar o gestor à fadiga da decisão, 

fazendo com que esse, mesmo quando apresente maior interesse na 

implementação em programas de compliance, postergue sua decisão. Sendo 

assim, resta confirmada nossa quarta hipótese: o viés da sobrecarga de 

escolhas impacta o processo de tomada de decisão da alta administração de 

 

9 Enquanto no cenário com três opções a escolha por programas de compliance ficou com valor médio 

de investimento, abaixo de programas de capacitação, mas acima de programas de metas e 
desempenho; no cenário com múltiplas opções a escolha por programas de compliance ficou com valor 
médio de investimento abaixo de programas de infraestrutura, mas acima de programas como sistema 
de tecnologia da informação e novas tecnologias. 
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uma autarquia pública federal quanto à implementação de programas de 

integridade. 

 

4.3 VIÉS DO DESCONTO HIPERBÓLICO  

 

Por fim, quanto ao viés do desconto hiperbólico, foram elaboradas duas 

perguntas a fim de testar sua a ocorrência no processo de tomada de decisão 

da alta administração de órgão públicos quanto à implementação de 

programas de compliance. A primeira consistiu em reproduzir diretamente os 

conceitos do experimento de Frederick, Loewenstein e O’Donoghue (2003) 

com a oferta aos participantes da possibilidade de escolha entre a quantia de 

R$ 1.000,00 hoje ou R$ 1.100,00 daqui a um mês; bem como uma segunda 

oferta entre R$ 1.000,00 daqui a seis meses ou R$ 1.100,00 daqui a sete 

meses. Dentre os 40 (quarenta) participantes que apresentaram respostas 

validas, 29 (vinte e nove) preferiram, na primeira pergunta, o valor máximo 

ofertado, ou seja R$ 1.100,00, sendo que destes, 25 (vinte e cinco) 

mantiveram sua escolha na segunda pergunta, de forma que optaram sempre 

pela opção que maximizasse seus ganhos econômicos. Por outro lado, 

daqueles 11 (onze) participantes que preferiram receber R$ 1.000,00 de 

forma imediata na primeira pergunta, 8 (oito) alteram sua opção na segunda 

pergunta, escolhendo receber R$ 1.100,00 após o prazo de sete meses. 

 

Gráfico 5 – Viés do desconto hiperbólico no teste que replicou a experiência 
de Frederick, Loewenstein e O’Donoghue (2003)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Essa mudança de 73% dos respondentes do segundo grupo, indica 

uma preferência pela maximização dos ganhos, salvo quando a recompensa 
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encontra-se extremamente próxima. Nesse caso, há um substancial interesse 

pela satisfação imediata, mesmo que isso represente o recebimento de uma 

quantia menor ofertada. Nesse sentido, utilizando o teste Qui-quadrado de 

Pearson a hipótese nula de que a tomada de decisão dos gestores era 

independente do lapso temporal para o recebimento de valores foi rejeitada 

(p < 0,001), indicando que os gestores tendem a valorizar benefícios 

imediatos, mesmo que menores, do que futuros, confirmando nossa quinta 

hipótese: o viés do desconto hiperbólico impacta o processo de tomada de 

decisão da alta administração de uma autarquia pública federal. 

 

Tabela 5 – Resultado viés do desconto hiperbólico na pesquisa com gestores 
da alta administração em autarquias brasileiras - 2022 

 Interesse futuro  

Interesse presente   Manteve Mudou Total 

Não imediatista   Observado  25  4  29  

  Esperado  20.30  8.70  29.0  

  % com a linha   86.2 %  13.8 %  100.0 %  

Imediatista  Observado  3  8  11  

  Esperado  7.70  3.30  11.0  

  % com a linha   27.3 %  72.7 %  100.0 %  

Total  Observado  28  12  40  

  Esperado  28.00  12.00  40.0  

  % com a linha   70.0 %  30.0 %  100.0 %  

  Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

 

Tabela 6 – Teste Qui-quadrado de Pearson viés do desconto hiperbólico 

χ² Tests 

  Value df p 

χ²  13.2  1  < .001  

N  40      

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Quanto à sexta hipótese, foi desenvolvida questão especifica quanto à 

implementação de programas de compliance, utilizando, da mesma forma, a 

estrutura já empregada na questão anterior. Nesse sentido, foi descrita 

situação hipotética em que os participantes tinham que escolher entre a) a 

implementação de um projeto de curto prazo que não solucionava 

determinado problema existente na organização ou b) um projeto de longo 

prazo de resolvia efetivamente outro problema da organização. O que 

diferenciava as perguntas entre os participantes eram os projetos 

apresentados (programas de compliance x capacitação de servidores; e 

programas de compliance x programas de metas e desempenho). O 

resultado encontrado condiz com a conclusão da existência do viés do 

hiperbólico entre gestores de autarquias públicas quanto à implementação de 

programas de compliance. Nesse sentido, dos 41 (quarenta e um) 

participantes que apresentaram respostas válidas ao questionamento, 46% 

optaram pela implementação de programas de compliance quando essa 

solução foi apresentada como de curto prazo. Entretanto, quando programas 

de compliance foram apresentados como solução de longo prazo, apenas 

22% apresentaram interesse. 

 

Gráfico 6 – Viés do desconto hiperbólico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Esse resultado confirma nossa sexta hipótese, indicando que o lapso 

temporal necessário para a obtenção de benefícios advindos de programas 

de compliance impacta negativamente o processo de tomada de decisão da 

alta administração de uma autarquia pública federal. Nesse sentido, embora 

a opção pela implementação de programas de compliance seja priorizada em 

todos os cenários – o que era esperado considerando as crenças pré-

estabelecidas observadas no primeiro experimento –, a diferença entre a 
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escolha por esses programas aumenta quando apresentados como de curto 

prazo, ainda que representem uma solução incompleta. 

 

Tais conclusões são congruentes com estudos trazidos em nosso 

referencial teórico, como em Treviño et al. (2014), que destacaram a 

resistência que Diretores de Ética e Conformidade (ECOs) encontram em 

convencer as lideranças corporativas da importância do comportamento ético 

institucional a longo prazo para a perenidade das instituições em detrimento 

da lucratividade de curto prazo; assim como em Kaptein e Schwartz (2008, p. 

122), que ressaltam a dificuldade que muitas empresas enfrentam em 

sustentar um código de conduta por um longo período, após o “primeiro 

entusiasmo diminuir”.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo do presente estudo era explicar como vieses 

cognitivos podem impactar o processo de tomada de decisão de diretores 

quanto ao seu interesse na implementação de programas de compliance, 

contribuindo para uma melhor compreensão sobre a efetividade desses 

programas, especialmente no que concerne ao elemento relacionado ao 

comprometimento da alta administração, e fornecendo subsídios que 

possibilitassem o melhoramento de políticas públicas de incentivos a 

implementação de programas de integridade no Brasil. 

 

Com base nos resultados encontrados, entendemos que o referido 

objetivo foi alcançado. A partir do experimento desenvolvido e apresentado à 

alta administração de uma autarquia pública federal, concluímos que 

concepções pré-formadas, excesso de escolhas a que são expostos 

diariamente e o interesse em benefícios imediatos afetam o processo e a 

decisão de altos gestores através da ocorrência dos vieses da confirmação, 

da sobrecarga de escolhas e do desconto hiperbólico. Ainda, considerando 

os resultados obtidos, observamos que esses gestores possuem concepções 

positivas quanto a programas de compliance, mas tendem a postergar a 

decisão de implementação em um cenário de múltiplas alternativas, bem 

como demonstram maior interesse quando seus benefícios são descritos 

como de curto prazo.  

 

Tais conclusões apresentam uma perspectiva inovadora quanto ao que 

se sabe sobre o interesse da alta administração na implementação de 

programas de compliance, avançando no campo de conhecimento que 

destaca a importância do comprometimento de gestores como um dos 

requisitos necessários para garantia da efetividade do projeto, mas não 

descreve o que os motiva ou quais fatores impactam seu processo de 

tomada de decisão (TREVIÑO; WEAVER; REYNOLDS, 2006; PELLETIER; 

BLIGH, 2006; SCHWARTZ, 2008; STEVENS, 2008; WEBLEY; WERNER, 

2008; GILLEY; ROBERTSON; MAZUR, 2010; SINGH, 2011; KAPTEIN, 2011; 

TREVIÑO et al. 2014; VITOLLA et al., 2021; KIM, 2021).   
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Da mesma forma, a presente pesquisa fornece elementos até então 

desconhecidos sobre a concepção de gestores públicos quanto a programas 

de integridade no Brasil. Tais dados podem ser importantes insumos para o 

desenho de políticas públicas (HANSEN, 2019), inclusive justificando 

eventuais futuras adequações legais (JOLLS; SUNSTEIN, 2006).  

 

Nesse sentido, segundo Hansen (2019), a fadiga da decisão 

ocasionada pela sobrecarga de escolhas pode, por exemplo, ser amenizada 

fazendo o uso de normas sociais, ou seja, tornando a decisão social. O autor 

sustenta que, muitas vezes, as pessoas valorizam mais fatores intrínsecos e 

motivacionais, como o sentimento de “fazer a coisa certa”, do que incentivos 

puramente materiais ou econômicos (HANSEN, 2019). Assim, normas sociais 

podem sinalizar comportamentos apropriados, gerando expectativas 

comportamentais de um grupo de pessoas (SAMSON; ARIELY, 2015).  

 

No caso de programas de integridade, tais medidas podem ser 

amplamente utilizadas. A expectativa da sociedade de uma atuação proba e 

ética da administração pública motivou a mudança das legislações nacionais 

e internacionais, como visto anteriormente. Nesse cenário, destacar a 

importância de se manter conectado com as mudanças sociais pode ser fator 

fundamental para formação de uma cultura de integridade no órgão. Da 

mesma forma, criar um senso de comunidade, com a percepção de que 

outros órgãos estão tomando a atitude de investir em códigos de ética 

efetivos, assim como destacar que esse é o caminho adequado socialmente 

(fazer a coisa certa), podem auxiliar o gestor a tomar a decisão apropriada. 

Tais medidas podem, conforme visto, mostrar-se mais efetivas do que 

mudanças legislativas focadas no aumento do controle, ou mesmo no peso 

de punições.   

 

Da mesma forma, no que se refere à ausência de força de vontade 

decorrente da presença do viés do desconto hiperbólico, Hansen (2019) 

sustenta ser possível sua mitigação com a celebração de compromissos 
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públicos ou por meio da realização de feedback, os quais auxiliam o indivíduo 

a se manter no caminho certo.  

 

Nesse sentido, o comprometimento público já é prática incentivada 

pela Controladoria Geral da União em seus manuais que tratam da matéria. 

O referido órgão sustenta que membros da alta administração devem ser 

exemplos de boa conduta, devendo inclusive “declarar pública e 

ostensivamente a importância dos valores e das políticas que compõem o 

Programa, seja por intermédio de manifestações explícitas, internas ou 

públicas, ou de declarações escritas” (BRASIL, 2015, p. 8). Todavia, a 

referida disposição encontra-se exclusivamente em manuais e cartilhas, os 

quais não têm caráter cogente. Melhor seria se tais recomendações, 

principalmente a assinatura de declaração e compromissos públicos, fossem 

estabelecidas de maneira obrigatória nas disposições do Decreto nº 

9.203/2017. Igualmente, a utilização de feedbacks programados por órgãos 

de controle poderia revelar-se importante ferramenta para manutenção do 

interesse.  

 

Por fim, os resultados apresentados no presente estudo podem 

contribuir para elaboração de campanhas e projetos de incentivo à 

integridade pública no Brasil: por exemplo, os dados indicam que 86% dos 

gestores participantes possuem crenças pré-concebidas positivas em relação 

a programas de compliance, mas que 33% postergam a decisão de 

implementação em um cenário de múltiplas alternativas, bem como apenas 

22% demonstraram interesse quando os benefícios decorrentes desses 

programas são apresentados como de longo prazo – em face de 46% quando 

os ganhos foram indicados como de curto prazo. Logo, o foco de campanhas 

e projetos não necessariamente precisa ser na conscientização da 

importância e dos benefícios advindos de programas de integridade junto a 

gestores públicos, mas, sim, em elementos de manutenção do interesse e da 

conexão social.  

 

Embora tais observações sejam baseadas nos dados encontrados em 

estudos pretéritos que sustentam nossas conclusões, compreendemos que 
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somente com trabalhos complementares poderá se ter elementos mais 

robustos deste entendimento. Conforme descrito, o objetivo do presente 

estudo limita-se a apresentar uma nova abordagem de estudo sobre o tema, 

fornecendo informações até então não observadas, sem, contudo, adentrar 

na análise de recomendações específicas de melhores desenhos de políticas 

públicas ou normas aplicáveis. Novas pesquisas, entretanto, poderão 

preencher essa lacuna. 
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