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RESUMO

Objetivo - Os objetivos desta pesquisa são compreender o processo de implementação de um
programa de integridade público, identificar o conteúdo das intervenções e investigar os
desafios, soluções e resultados imediatos percebidos pelos agentes de implementação em órgão
da administração direta do Poder Executivo Federal, o Ministério da Economia.
Metodologia – Realizou-se um estudo de caso qualitativo baseado em entrevistas
semiestruturadas com agentes do Ministério, discussão dos temas emergentes com informante
qualificado da CGU e pesquisa de registros e documentos. Técnicas de análise documental e de
análise de conteúdo foram empregadas para ordenar e interpretar os achados. Categorias
resultantes da análise de conteúdo foram transpostas aos quatro principais constructos da Teoria
do Processo de Normalização (TPN), que trata dos mecanismos de incorporação, integração e
rotinização de novas práticas em organizações.
Resultados – Novos arranjos para colaboração horizontal favoreceram a coordenação entre as
instâncias de integridade e destas com as unidades do Ministério, com possíveis efeitos no
aprendizado sobre a organização e no desempenho das funções de integridade. Nota-se a
construção de capacidades em gestão de riscos e em atividades de Corregedoria e de Ouvidoria,
além de reforço da atuação preventiva da Comissão de Ética. Há obstáculos cognitivos e
práticos para a gestão de riscos e proposição de medidas de tratamento, uso da base de
evidências do órgão, conhecimento sobre os atributos da organização e avaliação dos
resultados. O programa não teria alta visibilidade e há limitações para se alcançar o público
interno. Lacunas de implementação estão relacionados a insuficiência de recursos, dificuldades
para gerar engajamento e reduzida mobilização de lideranças. Fatores institucionais
relacionados à dinâmica de contexto (reorganizações administrativas) emergem entre os
principais desafios.
Limitações – Entrevistou-se um número limitado de representantes das unidades
organizacionais, e como estas não disponibilizam informações sobre levantamento e planos de
tratamento de riscos, pouco se pode afirmar sobre como o programa afeta o sistema de controles
do Ministério. Não foram entrevistados representantes da alta administração, atores centrais no
modelo. Também não foi explorado o aprendizado que se estima ter ocorrido em função dos

novos arranjos, e não foi analisado o conteúdo das comunicações e capacitações para identificar
como essas medidas refletem as noções partilhadas sobre o programa.
Contribuições – A pesquisa esclarece os elementos que favorecem e dificultam o esforço de
implementação, e indica o potencial de fatores que podem ser mobilizados para incrementar o
processo. Neste estudo também se consolidam iniciativas propostas por representantes do
Ministério e da CGU, bem como as recomendações identificadas na literatura e constantes em
relatórios da OCDE, para enfrentamento de alguns dos desafios identificados.
Originalidade - Essa é a primeira aplicação de que se tem notícia da TPN, uma teoria
sociológica da implementação, com a finalidade de descrever e entender a implementação de
programa de integridade em uma organização. O estudo exemplifica a teoria, que deu relevo
aos significados associados às práticas e aos mecanismos de integração relacional e contextual
para implementação do programa.
Palavras-chave – Ministério da Economia. Programa de Integridade. Prevenir. Implementação.
Gestão de Riscos. Controles. Gestão da Ética. Governança Pública.
Categoria do texto - Dissertação de Mestrado Profissional.

ABSTRACT

Purpose - This research aims at investigating the implementation of an integrity program in the
Ministry of Economy of Brazil. It also seeks to explore the general content of the intervention,
its immediate results, the main challenges, and the solutions to these challenges as perceived
by actors engaged in the implementation process.
Methodology – A qualitative case study was carried out based on semi-structured interviews
with Ministry agents, discussion of emerging themes with a qualified informant from the Office
of the Comptroller General (CGU), and a survey of public records and documents. Document
analysis and content analysis techniques were employed in organizing and interpreting the
findings. Categories resulting from the content analysis were transposed to the four main
constructs of the Normalization Process Theory (NPT).
Findings – The implementation process brought about new horizontal arrangements that
increased coordination among integrity units and between them and the Ministry departments,
thus plausibly enhancing learning and performance from integrity units. Capacity building in
risk management, Ombudsman activities, whistleblowing, and investigation procedures was
found to be taking place. Furthermore, the Ethics Committee is increasingly working in a
preventive capacity. There are cognitive and practical obstacles to an evidence-based approach
to integrity risk and problems management. Implementation gaps may be due to insufficient
data, information, human and material resources. The program has not high visibility and is
limited in reaching its target groups. There are also difficulties in generating engagement and
mobilizing leadership. Institutional factors related to context dynamics (administrative
restructuring) are one of the biggest challenges.
Limitations – Few agents from the Ministry departments were interviewed. As they do not
provide information on risk treatment plans, little can be said about how the program affects

the Ministry's control system. Representatives of senior management were not interviewed.
They are central actors according to the program model and may have another perspective on
the difficulties of implementing the program. The learning that is supposed to have occurred as
a result of new organizational arrangements was not assessed. The content of communications
and training was not analyzed; consequently, it was not possible to verify how these
interventions reflect shared notions about the program.
Implications – This research clarifies factors that promote and hinder the implementation effort
and indicates potential resources that can be mobilized to enhance the process. It also
consolidates initiatives to face some of the identified challenges, according to solutions
proposed by agents from the Ministry and the CGU, and recommendations found in the
searched literature and in recent OECD reports.
Originality - This is the first known application of the NPT, a sociological theory of
implementation, to describe and understand the implementation of an integrity program. This
study contributes to exemplify the theory, which highlighted the meanings associated with the
practices and the relational and contextual integration mechanisms implicated in the process.
Keywords – Ministry of Economy. Integrity Program. Prevention. Implementation. Risk
management. Controls. Ethics Management. Public governance.
Text category - Professional Master's Dissertation.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1

Tema da Pesquisa

Há uma tendência mundial, sobretudo nas últimas duas décadas, de reorientação dos
valores e prioridades da administração pública rumo ao aperfeiçoamento da governança, por
meio da incorporação de mecanismos de integridade, transparência e accountability. Busca-se
com isso reforçar a proteção das instituições, promover a confiança pública e assegurar a
entrega dos resultados esperados à sociedade (ARMSTRONG, 2005, p. 2; VIEIRA;
BARRETO, 2019, p.163-174).
No Brasil, uma série de diretrizes normativas recentes, bem como regulamentos e
orientações de órgãos de controle, ilustram essa tendência: o Decreto n.º 9.203/2017 estabelece
à alta administração de organizações da administração direta, autárquica e fundacional a
responsabilidade por implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança,
incluindo

a

instituição

de

programas

de

integridade;

já

a

Portaria

CGU

nº 57/2019 define prazos para que as entidades estruturem, executem e monitorem esses
programas.
Na esteira desses desenvolvimentos, em julho de 2021 foi criado pelo Decreto
nº 10.756/2021 o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (SIPEF), com os
objetivos de coordenar e articular as iniciativas e de estabelecer padrões para as práticas e
medidas de integridade, tendo como órgão central a Secretaria de Transparência e Prevenção
da Corrupção da Controladoria-Geral da União, e como unidades setoriais aquelas que nos
órgãos da administração são responsáveis pela implementação e gestão dos programas.
Em função dessas normas, disseminam-se programas de integridade nas organizações
públicas brasileiras, entendidos inicialmente como conjuntos estruturados de medidas
institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de
corrupção, em apoio à boa governança (BRASIL, 2018b).
O escopo dessas iniciativas foi ampliado formalmente pela Portaria CGU nº 57/2019
para abranger também o combate a outras irregularidades e a desvios éticos e de conduta.
Programas de integridade devem criar uma estrutura de incentivos organizacionais que
favoreçam o alinhamento do comportamento dos agentes públicos ao interesse coletivo
(VIEIRA; BARRETO, 2019, p. 158).
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Conforme assinalam Dematté e Gonçalves (2020, p. 64), “impõe-se aos operadores do
Direito – em especial, aos gestores públicos – que desenvolvam mecanismos institucionais que
possibilitem a atribuição de relevância prática e material a este programa normativo.” Trata-se
do desafio de institucionalização da gestão da integridade por meio de intervenções adaptadas
ao contexto das organizações, compreendendo, no caso das administrações direta, autárquica e
fundacional, as fases de constituição de unidades gestoras de integridade, a elaboração de
planos baseados em avaliação de riscos, a execução e o monitoramento das medidas descritas
nos planos e a expansão do alcance do programa para as políticas públicas implementadas ou
monitoradas pelo órgão, bem como para fornecedores e outras organizações com as quais este
mantenha relação (BRASIL, 2019a).
Tanto o conteúdo institucional de políticas de integridade pública quanto o conceito de
integridade estão em permanente evolução e são culturalmente influenciados (BALOGUN,
2003, p.132), mas em geral os fins da institucionalização convergem para a mudança
sustentável nas culturas organizacionais e nos comportamentos dos agentes públicos, via
internalização de normas e valores compartilhados (DEMMKE, 2020, p.17-18; HOEKSTRA,
2016, p.147; OCDE, 2021, p.10).
O termo institucionalização refere-se ainda à obrigação de cumprimento de uma série
de mandatos formais e orientações para incorporação de mecanismos de gestão da ética em
organizações públicas, entendendo-se gestão da ética e gestão da integridade como sinônimos,
dada a expansão do conceito de integridade para além do compliance anticorrupção (OCDE,
2021, p. 18).
Formulação, implementação e monitoramento de programas e planos de integridade
constituem os meios de institucionalização. Ocorre que, embora se definam os componentes
básicos dos programas na forma de boas práticas universalmente aplicáveis, não há suficiente
clareza ou consenso sobre como as intervenções devem adaptar-se a diferentes contextos, sobre
os desafios enfrentados na implementação dos programas e sobre as mudanças que os esforços
de institucionalização da integridade acarretarão às organizações (DEMMKE, 2020, p. 20).
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1.2

Perguntas da Pesquisa

Diante do exposto, formulam-se as seguintes perguntas:
•

Como os programas de integridade são implementados em organizações da
administração pública direta federal?

•

Qual é, em linhas gerais, o conteúdo das intervenções, e como elas estão
adaptadas a seus contextos organizacionais?

•

Quais são os desafios associados às iniciativas e quais são os resultados dos
programas em seu estágio atual, na perspectiva de agentes diretamente
envolvidos na implementação?

1.3

Objetivos do Estudo

1.3.1 Objetivo Geral
A finalidade desta pesquisa é, por meio de estudo de caso qualitativo do Programa de
Integridade do Ministério da Economia (Prevenir), analisar o processo de implementação do
programa, entender como agentes envolvidos nesse processo enfrentam os desafios e buscam
soluções para a incorporação e rotinização de novas práticas para a gestão de integridade, e
identificar como esses agentes percebem os resultados imediatos das intervenções.

1.3.2 Objetivos Intermediários

A seguir, são definidos os objetivos intermediários da pesquisa, etapas para a realização
do objetivo geral:
i.

Revisar a literatura sobre: evolução recente dos paradigmas da

administração pública; programas de integridade nos contextos da Nova
Governança Pública, da agenda anticorrupção e das reformas das burocracias de
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Estado; teoria dos programas de integridade e teorias da implementação de
novas práticas em organizações;

ii.

Realizar estudo de caso qualitativo para:

a. identificar

e

analisar

como

são

implementadas

novas

práticas

organizacionais associadas ao programa de integridade no órgão
selecionado;
b. identificar os atores relevantes à implementação e os significados atribuídos
aos programas;
c. analisar a adaptação das intervenções às condições dos ambientes interno e
externo da organização;
d. analisar o conteúdo dos planos de integridade e verificar a natureza e a
finalidade das ações;
e. verificar como são percebidos os fatores críticos ao sucesso das intervenções
e os desafios à implementação das medidas, bem como soluções projetadas;
f. verificar como são percebidos os resultados dos programas quanto aos seus
objetivos, bem como as possíveis consequências sobre aspectos estruturais,
operacionais e de relacionamento da organização com órgãos externos, setor
privado e sociedade civil.
1.4

Relevância do Estudo

A formulação e a implementação de programas de integridade na administração pública
direta brasileira têm sido motivadas por diretrizes normativas e recomendações de órgãos de
controle, no cenário de transição para o paradigma da governança pública.
Como esses programas não surgiram por iniciativa das organizações, mas sim por
determinação e orientação externa, é possível que gestores públicos tenham dificuldades em
perceber o valor que essas intervenções agregam aos sistemas de controles internos existentes,
ou ainda, considerando a ênfase inicial dos programas no aperfeiçoamento de controles
anticorrupção, que projetem sobre essas medidas tendências burocratizantes, alheias aos
esforços de desenvolvimento de capacidades e geração de resultados de interesse público.
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Em contrapartida, legisladores e órgãos de controle expressam a confiança de que
programas de integridade levarão à melhoria das instituições públicas e do relacionamento
dessas com a sociedade, e preveem que a institucionalização da integridade não resultará em
dificuldades funcionais às organizações, mas sim na garantia de eficiência (BRASIL, 2017b, p.
6).
Nesse ponto, vale frisar que tanto as posições céticas quanto as otimistas em relação aos
programas de integridade carecem de melhor embasamento, haja vista a falta de estudos
empíricos que representem a complexidade das intervenções e a extensão dos efeitos desses
programas para além de seus objetivos declarados. De acordo com Hoekstra e Kaptein (2013,
p. 6-7), pouca atenção foi dada aos processos, elementos críticos e às condições de
institucionalização da gestão da integridade em organizações do setor público. Considera-se
também oportuno que a criação de infraestruturas de integridade e a avaliação dessas
infraestruturas continuem a compor a agenda de pesquisa sobre o assunto (MENZEL, 2015, p.
364).
Uma vez que há mobilização de recursos escassos para estruturação de um sistema
nacional de integridade e disseminação de programas de integridade por toda a administração
pública brasileira, cabe investigar o que é necessário para que as organizações não se percam
em valores abstratos e consigam implementar, com base nesses princípios, intervenções efetivas
para o combate à corrupção e aos desvios éticos, de maneira consistente com a melhoria da
capacidade de resposta às demandas sociais.
Por isso, há que se compreender como agentes públicos – partindo de generalizações
sobre mudança institucional constantes em normas e orientações técnicas – implementam
estruturas de gestão da integridade e adaptam os instrumentos dos programas e planos ao
contexto e às necessidades específicas das organizações, mobilizando recursos e reunindo as
condições necessárias para que os objetivos dos programas sejam alcançados, com a solução de
eventuais tensões e mitigação de impactos negativos. Estudos dessa natureza podem não apenas
retratar processos organizacionais de implementação e esclarecer os pressupostos das
intervenções, como também revelar dificuldades e soluções de ordem prática.
A partir de então, com a realização de novos estudos, será possível verificar a adequação
desses pressupostos e as oportunidades para reformulação das medidas, bem como explorar as
implicações de mudanças organizacionais resultantes dessas iniciativas sobre outros valores de
governança pública.
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1.5

Delimitação da Pesquisa

A pesquisa tem como escopo os esforços de institucionalização da gestão da integridade
mediante implementação e execução de programas, sob a ótica dos agentes públicos
diretamente envolvidos em seu desenho e implementação em órgão da administração direta do
Poder Executivo federal. Nesse sentido, o estudo das práticas, dos aspectos de agência em
resposta a pressões institucionais, das condições cognitivas, culturais e materiais de
implementação e dos resultados imediatos dos programas está centrado nas perspectivas desses
atores.
Não será estudada a implementação de programas de integridade em organizações da
administração indireta, do setor privado e da administração direta de outros Poderes. Também
não pertence ao escopo da pesquisa avaliar o impacto global do programa e seus efeitos sobre
qualidade da governança ou sobre outros valores públicos como eficiência e capacidade de
resposta. Essa decisão leva em conta o tempo reduzido para maturação dos efeitos dos
programas, cuja implementação está em seus primeiros anos.
Espera-se, contudo, que a identificação em base preliminar dos processos e das
condições de implementação, dos fatores que concorrem negativa ou positivamente para os
objetivos dos programas e dos efeitos imediatos percebidos em relação a estrutura, operações,
sistemas de controles e relacionamentos da organização possam servir de partida para o desenho
de estudos futuros sobre sustentabilidade e efetividade das iniciativas.
Por estar assim concebido, este estudo dialoga mais diretamente com pesquisas sobre a
institucionalização da integridade que, não voltadas para análise dos processos de difusão, da
dinâmica de campos organizacionais (DIMAGGIO; POWELL, 1983, p.148) ou para a
mensuração do grau de adesão formal a boas práticas por órgãos públicos, buscam aprofundar
a compreensão das especificidades de conteúdo dos programas e planos e dos mecanismos de
adaptação das medidas às particularidades de contexto organizacional. Trata-se de identificar o
conteúdo das mudanças planejadas e de entender como se busca converter ambições de
integridade nos resultados esperados em organização específica, com foco no nível meso ou
intraorganizacional (HOEKSTRA; KAPTEIN, 2013, p.6-7).
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

Paradigmas da Administração Pública e Reformas das Burocracias de Estado

A evolução dos paradigmas de administração pública reflete a necessidade de adequação
da maneira de atuação estatal a novas conjunturas e demandas sociais (FONTES FILHO, 2014,
p. 2). Essas correntes de pensamento orientam as reformas do aparato de Estado,
compreendendo mudanças deliberadas de estruturas e processos das organizações públicas com
objetivo de fazê-las funcionar melhor (POLLIT; BOUCKAERT, 2011, p. 2).
A partir de meados da década de 1990, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho
do Estado, avançou no Brasil o paradigma da Nova Gestão Pública (NGP), caracterizado pelo
foco em desburocratização, eficiência, controle de resultados, descentralização e racionalização
de estruturas administrativas. Embora as intervenções baseadas nesse paradigma tenham
motivado a incorporação de práticas positivas para o funcionamento da máquina pública, o
modelo revelou disfunções em razão do caráter endógeno da busca de resultados (FONTES
FILHO, 2014, p. 4), das contradições e dilemas não resolvidos entre descentralização e
imperativos de controle (REZENDE, 2002, p. 132) e da incapacidade de resposta às
transformações no relacionamento Estado-sociedade (PECI; PIERANTI; RODRIGUES, 2008,
p. 51).
Pierre e Rothstein (2010, p. 410-411) observam que, paralelamente ao domínio de ideias
liberais e gerencialistas que informavam a Nova Gestão Pública, passou a crescer o interesse
no papel econômico e social desempenhado pelas instituições formais. No mesmo período,
ganharam relevo os estudos acerca dos impactos da corrupção sobre o desenvolvimento
econômico e social. Outras pesquisas revelavam efeitos positivos de atributos de burocracias
clássicas, como legalidade, previsibilidade e imparcialidade, para o fortalecimento da confiança
e o bom funcionamento dos mercados. Esses achados desafiaram a posição de que quanto maior
o Estado, maiores seriam as disfunções administrativas e as oportunidades para a corrupção, e
mostraram que o foco deveria voltar-se, de outro modo, para a qualidade das instituições
públicas.
No cenário de construção de uma teoria normativa da administração pública, fortaleceuse o debate sobre o que constitui a boa administração e a boa governança. Novos conceitos
foram desenvolvidos, como os de Governo Colaborativo, Governo Digital, Estado Neo-
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Weberiano e Pós-Burocracia, para dar conta da maior complexidade do ambiente em que as
políticas públicas são implementadas e das condições para geração de valor público em uma
sociedade plural (DEMMKE; MOILANEN, 2011, p. 7). Além de legalidade, imparcialidade e
eficiência, valores como coordenação, efetividade e orientação para os cidadãos passaram a
integrar o rol de atributos indispensáveis de uma boa administração (DEMMKE; MOILANEN,
2011, p. 7).
Consolida-se então, nas primeiras décadas do século XXI, a perspectiva da Nova
Governança Pública como resposta aos desafios que emergem em um Estado plural e pluralista,
marcado pela interdependência entre diversos atores para a entrega de serviços públicos, o que
implica cooperação marcada por assimetrias de poder e dependente do fortalecimento de
relações de confiança (OSBORNE, 2010, p. 7).
De acordo com Vieira e Barreto (2019, p. 61-67), alguns dos principais marcos dessa
orientação no Brasil no período 2005-2015 são representados: i) pela instituição do Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública), que tinha como objetivos a
eliminação do déficit institucional e a promoção de governança, eficiência e efetividade da ação
governamental, além de promover gestão participativa, transparente e ética (BRASIL, 2005);
ii) a aprovação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), base para a formação de
uma cultura de transparência; iii) a edição da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e da Lei
do Conflito de Interesses (Lei nº 12.813/2013), voltadas para a promoção da integridade
pública.
O aparato institucional de governança foi ainda ampliado por outros atos normativos,
como o Decreto nº 7.203/2013, que veda o nepotismo, o Decreto nº 6.029/2007, que institui o
Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e o Decreto nº 5.480/2005, que dispõe
sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. Algumas dessas normas atendem a
compromissos assumidos pelo Brasil em organismos multilaterais e refletem a centralidade de
controles e promoção de accountability no conjunto de prescrições de governança
(NOGUEIRA; GAETANI, 2018, p. 93).
Nos anos seguintes, duas normas positivaram regras de governança para os entes
públicos: a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) e o Decreto 9.203/2017, que dispõe sobre a
política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Governança pública é, de acordo com esse último Decreto, o “conjunto de mecanismos
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade”. Vale destacar que o Decreto nº 9.203/2017 estabelece a integridade como princípio
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e como mecanismo para a governança pública, mas identifica, de maneira restrita, a promoção
da integridade com a adoção de medidas institucionais anticorrupção.

2.2

Agendas de Combate à Corrupção e Promoção da Integridade

Hinna, Hombert e Ceschel (2018, p. 2) assinalam que o entendimento da corrupção
como problema complexo, sistêmico e de ação coletiva levou à conclusão de que iniciativas
isoladas – e que não atacassem as raízes do problema – não seriam efetivas; a corrupção só
poderia ser combatida com o envolvimento simultâneo de múltiplos atores, incluindo cidadãos,
governos, empresas e organizações da sociedade civil. Nesse sentido, a corrupção é concebida
como problema de governança pública e, de maneira recíproca, o combate à corrupção é tomado
como oportunidade para fortalecimento de redes de governança.
O reconhecimento da corrupção como fenômeno que ultrapassa fronteiras nacionais fez
também avançar a agenda global de combate ao problema. Como destacam Pierre e Rothstein
(2010, p. 409), as agendas de governança e de desenvolvimento promovidas por instituições
como Banco Mundial, Nações Unidas e OCDE (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) têm pesada ênfase na recomendação de estratégias de promoção
da integridade pública. De maneira emblemática, as Nações Unidas, ao estabelecerem em 2015
a agenda de desenvolvimento sustentável (Agenda 2030), definiram como componentes de um
de seus objetivos: “16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas
formas” e “16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os
níveis” (ONU, 2015).
Além de motivada por convenções internacionais e correntes de pensamento sobre como
deve ser a gestão pública, a agenda anticorrupção é impulsionada nacionalmente por sucessões
de escândalos e crescimento da atenção midiática em torno de atos de corrupção de agentes
públicos (DEMMKE; MOILANEN, 2011, p. 2).
Reformas para promoção da integridade seguem tendências internacionais, mas a
intensidades e ritmos condicionados por moduladores contextuais cíclicos: quando despontam
grandes escândalos, maior atenção se dá ao desenho e implementação de novas medidas
corretivas; algumas são institucionalizadas e tornam-se rotina, outras são abandonadas até que
um novo escândalo desencadeia o clamor por controles melhores e mais abrangentes. Haveria,
portanto, uma propensão natural para revisão das estratégias anticorrupção ao longo do tempo
(ANECHIARICO; JACOBS, p. 11-12).
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Anechiarico e Jacobs (1996, p. xv) observaram que, em geral, reformas nacionais para
combater a corrupção em órgãos públicos tinham ênfase excessiva em controles e
monitoramento. Por essa razão, surtiram efeitos indesejados, como a deterioração da
capacidade administrativa e a exacerbação de patologias burocráticas, sobretudo em função de
limites impostos à ação discricionária dos tomadores de decisão, da gestão defensiva face à
maior vigilância e da morosidade operacional causada por múltiplos controles. Além disso, o
combate à corrupção burocrática tendia a causar uma inversão de prioridades ao assumir
precedência sobre outros problemas e necessidades coletivas mais urgentes.
As limitações desse modelo levaram a uma mudança na abordagem de combate aos
desvios em organizações públicas, voltando-se para o que se chamou de “sistemas de
integridade” – a combinação de controles e conformidade normativa com o autocontrole ético
baseado em valores (COOPER, 1998, p.163; OSRECKI, 2015, p. 341). Demmke (2020, p. 711) observa que as reformas da Nova Gestão Pública deixaram lacunas em relação à gestão da
ética e à aplicação de controles administrativos, o que teria levado à construção de uma versão
de integridade pública que reforça cultura e incentivos a comportamento.
A distinção entre as abordagens de compliance e integridade pública foi desenvolvida
há mais de duas décadas por autores como Paine (1994, p.109-113): programas de compliance
fundamentariam a prevenção da conduta antiética em monitoramento, detecção das violações,
institucionalização de controles e aplicação de penalidades, o que levaria a uma atitude de se
evitar a punição, em vez de um comportamento de autogovernança; programas de integridade,
por sua vez, orientam-se para a definição de aspirações éticas, promoção de um senso de
accountability e motivação dos membros da organização a agir de acordo com valores
compartilhados, o que levaria a um clima de se “fazer o que é certo.” Enquanto a primeira
abordagem baseia-se em “controles duros” (hard controls) impostos de cima para baixo, como
aprovações, verificações, segregação de funções, a segunda dá ênfase aos “controles suaves”
(soft controls), medidas menos tangíveis e diretas que influenciam motivação, convicções e
atitudes (PAINE, 1994, p.113; IIA, 2015, p.7).
O fomento à integridade menos baseado em regras e com maior ênfase em princípios e
valores parte da premissa de que motivações intrínsecas, e não apenas relacionadas a ganhos
materiais, são determinantes para que os agentes públicos honrem seus compromissos; ao se
compreender essas motivações, seria possível influenciar comportamentos com medidas
preventivas, incentivos e disseminação de valores nas organizações (LAMBSDORFF, 2009,
p. 393).
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Como destacam Tremblay, Martineau e Pauchant (2017, p. 221), a estratégia de
infraestrutura ética construída pela OCDE em 1996 para ajudar países a implementar estruturas
adequadas para a prevenção à corrupção baseia-se na complementaridade entre as abordagens
de compliance e integridade, com ênfase nos pilares de orientação, gestão e controle. Em 2009,
a OCDE introduziu o arcabouço de gestão da integridade como complemento a essa
infraestrutura ética, dessa vez com foco nas organizações e em suas atividades (TREMBLAY;
MARTINEAU; PAUCHANT, 2017, p. 221).
O Conselho da OCDE sobre Integridade Pública representa a corrupção como fator de
destruição de recursos públicos e perpetuação da desigualdade, além de gerador de polarização
política e desconfiança nas instituições (OCDE, 2017, p. 2), donde a necessidade de que seja
combatido em várias frentes, considerando que:
Abordagens tradicionais baseadas na criação de mais regras, conformidade mais
rigorosa e cumprimento mais rígido têm eficácia limitada. Uma resposta estratégica e
sustentável à corrupção é a integridade pública. Integridade é um dos principais pilares
das estruturas políticas, econômicas e sociais e, portanto, é essencial ao bem-estar
econômico e social e à prosperidade dos indivíduos e das sociedades como um todo.
Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores,
princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre
os interesses privados no setor público. (OCDE, 2017, p. 3).

Segundo o mesmo documento, a estratégia para a integridade pública “desloca o foco
de políticas de integridade ad hoc para uma abordagem dependente do contexto
comportamental e baseada em risco” (OCDE, 2017, p. 4); ademais, salienta-se que a mudança
depende de que a ação ultrapasse a esfera do Executivo, abrangendo todos os Poderes, e não se
limite a governos, alcançando indivíduos e o setor privado (OCDE, 2017, p. 3).

2.3

Integridade em Organizações Públicas

Uma distinção clássica que se faz entre administração pública e administração privada
é que nesta é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, ao passo que na primeira só é permitido
fazer o que a lei autoriza, de forma que o agente público está sujeito aos imperativos da lei e
às exigências do bem comum (MEIRELLES, 2006, p. 87-88). Entre os axiomas do Direito
Público moderno estão a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a
indisponibilidade dos interesses coletivos pelo aparato estatal, que está em posição privilegiada
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de zelar por esses interesses e de exprimi-los na relação com os particulares (MELLO, 2008,
p.69-73).
A ética em organizações públicas é, portanto, condicionada por poderes-deveres
determinados pela ordem jurídico-institucional e regidos pelo princípio de legalidade, o que
não exclui o necessário exercício, por parte dos agentes, de julgamento e ação em espaços de
discricionariedade balizados pela lei:
A exata compreensão do princípio da legalidade não significa - nem exclui - o fato de
que à Administração incumbe criar concretamente – embora em nível sublegal – a
utilidade pública, fato do qual decorrerá frequentemente o exercício da ação
discricionária. É que a lei, inúmeras vezes, ao regular abstratamente as situações, o faz
de maneira a irrogar ao administrador o encargo de eleger, perante o caso concreto, a
solução que se ajuste com perfeição às finalidades da norma, para o quê terá de avaliar
conveniência e oportunidade caso a caso. (MELLO, 2008, p.77)

Dobel (1990, p. 354) assinala que os agentes públicos precisam de um conjunto
complexo de referências morais para exercer suas funções, que lhes permitam equilibrar
compromissos com accountability institucional, ação prudencial e responsabilidade pessoal,
considerando que o uso do poder discricionário permeia o exercício da função pública, mas é
facilmente suscetível a incoerências, incompreensões e abusos.
O modelo jurídico-institucional dominante enfatiza os controles para coibir os
desvios, bem como a subordinação à autoridade legal e ao projeto político democraticamente
legitimado, mas esta não seria base suficiente para uma ética administrativa; em complemento,
importa conjugar ao primeiro um modelo de ação prudencial, que postule a busca ativa por
razoabilidade, incremento de capacidades, eficácia e emprego eficiente de recursos para fins
autorizados, com ênfase na boa fundamentação das decisões e no reconhecimento do interesse
público nos casos concretos, além de um modelo de responsabilidade que admita que a
capacidade de atendimento às expectativas legais e profissionais é condicionada por reflexão,
pressões do ambiente e exercício de valores, e que os papéis técnicos não exoneram os
indivíduos de responsabilidade pessoal. A ênfase isolada em qualquer dessas dimensões levaria
a distorções na promoção da integridade, por se negligenciar o fato de que os agentes públicos
necessariamente se movem e devem resolver tensões entre esses domínios (DOBEL, 1990, p.
354-361; THOMPSON, 1985).
Segundo O’Kelly e Dubnick (2006, p. 394), a perspectiva centrada na ação
discricionária é essencialmente normativa e orientada para a definição de valores e princípios
gerais do serviço público. Uma perspectiva complementar tem foco nos dilemas que surgem
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quando diferentes princípios morais entram em conflito em uma situação particular, o que
implica considerações práticas sobre o processo de tomada de decisão e sobre as escolhas feitas
por atores específicos em condições de estresse e ambiguidade. Nesse caso, mais relevante do
que definir e comunicar padrões éticos é entender a natureza dos dilemas enfrentados pelos
agentes públicos e como estes respondem aos dilemas, considerando-se a agência moral uma
necessidade inerente ao desempenho de suas funções (O’KELLY; DUBNICK, 2006, p.395).
Em situações de ambiguidade e incerteza, a conscientização sobre valores e o
comprometimento com princípios profissionais poderão orientar os agentes, mas não de
maneira consistente e previsível (O’KELLY; DUBNICK, 2006, p.403).
De acordo com MacIntyre (1999, p.315-316), agentes morais compreendem-se como
possuidores de uma identidade que vai além de seus papéis sociais e como indivíduos racionais,
que devem prestar contas e assumir as consequências de suas escolhas. Relações que se
formam em um contexto social, comunitário e institucional são moralmente definidoras;
agência moral não é uma habilidade que preexiste ao contexto, mas é constituída, e fortalecida
ou enfraquecida, em um contexto social (O’KELLY; DUBNICK, 2013, p.63).
Organizações burocráticas, com estruturas disciplinares mais ou menos coercitivas, não
incentivam completa autonomia moral, uma vez que buscam o alinhamento dos propósitos
individuais aos fins institucionais, devendo legitimar determinados pontos de vista e assegurar
que seus objetivos sejam cumpridos; ademais, contribuiriam mesmo, em favor da aderência à
autoridade administrativa, para estreitar o pensamento dos indivíduos enquanto agentes
morais, tornando-se o trabalho o contexto moral primário e controles e hierarquia os substitutos
parciais da razão moral individual (O’KELLY; DUBNICK, 2013, p.64). Para Bowman (2000,
p.675-676), caberia às organizações públicas buscar uma síntese dialética entre o modelo
burocrático, que contrai a responsabilidade moral, e o modelo das máximas expectativas
quanto ao alinhamento a valores e ao interesse público, que aumenta a responsabilidade dos
agentes. Essa síntese estaria no ethos profissional, na excelência buscada tanto pelo
desenvolvimento de capacidades técnicas como de responsabilidade ética dos indivíduos.
A integridade dos agentes públicos depende de como estes formam suas personalidades
burocráticas, o que é influenciado por motivações e padrões de comportamento desses agentes
ao ingressar na administração (influências pré-organizacionais e extraorganizacionais), e por
como eles são socializados nas organizações (em perspectiva institucional). Se o primeiro fator
aponta para a relevância de critérios e procedimentos de seleção e promoção, o segundo orienta
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o foco para fluxos de comunicação, treinamentos, identificação de subculturas e dinâmicas
intraorganizacionais que influenciam como esses agentes atuam, pensam sobre problemas
públicos, relacionam-se com particulares e percebem a si próprios (OBERFIELD, 2014, p. 122).
Em suma, a complexidade das decisões, juízos e valores envolvidos no exercício da
função pública aponta para uma noção de integridade mais abrangente do que a mera ausência
de corrupção, o que nada diz sobre a natureza e o impacto de comportamentos positivos
(HEYWOOD; ROSE, p.102). Nesse sentido, a distinção entre se promover a integridade e
combater a corrupção como foco exclusivo assume relevância prática para as organizações
públicas.

2.4

Programas de Integridade na Administração Direta Federal do Brasil

2.4.1 Aspectos de Governança e Gestão da Ética na Administração Direta do Poder
Executivo Federal

A administração direta do Poder Executivo federal constitui os serviços integrados na
estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios (BRASIL, 1967). Estes,
por sua vez, são estruturas burocráticas caracterizadas como órgãos autônomos, na acepção de
Meirelles e Burle Filho (2016, p. 75):
Órgãos autônomos são os localizados na cúpula da Administração, imediatamente
abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes. Têm
ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos
diretivos, com funções precípuas de planejamento, supervisão, coordenação e controle
das atividades que constituem sua área de competência. Participam de decisões
governamentais e executam com autonomia as suas funções específicas, mas segundo
diretrizes dos órgãos independentes, que expressam as opções políticas do Governo.
(MEIRELLES; BURLE FILHO, 2016, p. 75).

De acordo com Pereira (2016, p.146-147), as burocracias estatais federais passaram nas
últimas décadas por um processo de profissionalização e construção de capacidades. O autor
conclui que – ao menos nos altos níveis da administração federal – a burocracia é
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institucionalizada e governada em larga medida por regras impessoais (PEREIRA, 2016, p.
147).
Em pesquisa realizada com burocratas de carreira e comissionados do Poder Executivo
federal para identificação dos fatores necessários para cumprimento das missões
organizacionais e das propostas de governo, Pereira et al. (2019, p.53-54) destacaram – entre
outras – percepções de que há entraves na adoção plena da meritocracia; de que existe relativa
autonomia para influenciar dinâmicas internas de trabalho e o processo decisório; e de que a
carência de recursos – sobretudo os orçamentários – é um obstáculo importante para realização
dos fins institucionais.
Quantos aos aspectos de governança de organizações federais, o Acórdão 1.273/2015
– TCU Plenário contém um levantamento em âmbito nacional e análise das oportunidades de
melhoria, com recomendações que contribuíram para edição do Decreto de Governança
(Decreto nº 9.203/2017, modificado pelo Decreto nº 9.901/2019). Na época, constatou-se que
25% das organizações federais tinham baixa capacidade em estratégia. A maioria não tinha
implementado práticas de gestão de riscos, e em quase metade dessas organizações a promoção
da participação social era incipiente. Além disso, cerca de 23% das organizações federais
estavam em fase inicial e quase metade em fase intermediária de identificação das necessidades
de publicidade e definição das diretrizes para abertura de dados e comunicação com as partes
interessadas.
Sobre os aspectos formais de gestão da ética, o Decreto nº 1.171/1994, que aprovou o
Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, estabeleceu que os
órgãos e entidades da administração direta e indireta implementassem medidas para plena
vigência do Código, inclusive mediante criação de Comissão de Ética, integrada por três
servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente (BRASIL, 1994).
Em 2007, foi instituído pelo Decreto nº 6.029/2007 o Sistema de Gestão da Ética do Poder
Executivo Federal, composto pela Comissão de Ética Pública e pelas Comissões de Ética dos
órgãos e entidades, com competências – entre outras – para integrar órgãos, programas e ações
relacionadas à ética pública e promover a compatibilização de normas, procedimentos técnicos
e de gestão sobre o tema (BRASIL, 2007).
Contudo, Comissões de Ética setoriais não são, em geral, estruturas com porte
condizente com o tamanho dos Ministérios, e não possuem quadro permanente,
profissionalizado e exclusivamente dedicado a funções de gestão da ética. Mendes et al (2010,
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p.145), cerca de 15 anos após a publicação do Decreto nº 1.171/1994, identificaram obstáculos
para a implementação das Comissões, como problemas na adequação do perfil e na
rotatividade dos membros, resistência da alta administração, exiguidade do tempo para
realização dos trabalhos e indisponibilidade de orçamento para as ações de comunicação e
capacitação.
Além disso, as Comissões de Ética acumulam funções de aconselhamento, prevenção,
apuração de desvios éticos (BRASIL, 2007) e punição, com a aplicação de censura (BRASIL,
1994), o que, de acordo com a OCDE (2021, p. 7), pode gerar tensões no papel de fornecer
orientações e sobreposição ao regime disciplinar federal.

2.4.2 Sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos e controles internos

A disseminação de práticas de gestão de riscos nas entidades da administração direta
federal teve início a partir da publicação da Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU
nº 01/2016, que determinou a essas entidades a adoção de mecanismos para aperfeiçoamento
da governança – incluindo sistemas de gestão de riscos – como base para implementação,
monitoramento e revisão de controles internos (BRASIL, 2016b).
Essa norma deu aos gestores a responsabilidade pela avaliação de riscos em suas
unidades e à alta administração a responsabilidade pela instituição e supervisão desses sistemas.
Aos dirigentes máximos dos órgãos coube instituir comitês com competências – entre outras –
para promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamento e institucionalizar
estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles. Integridade pessoal e
profissional e valores éticos assumidos pela direção e pelo quadro de servidores foram então
descritos como elementos do ambiente de controle (BRASIL, 2016b). No ano seguinte, o
Decreto nº 9.203/2017 estabeleceu como um dos mecanismos de governança o controle, além
de liderança e estratégia, e ratificou as responsabilidades atribuídas à alta administração para
instituição de sistemas e mecanismos de governança (BRASIL, 2017a).
Vieira e Araújo (2021) estudaram a internalização dessas práticas pelos Ministérios após
a reorganização das estruturas ministeriais iniciada em 2019 e identificaram a extinção e
recriação de alguns comitês (com base no Decreto nº 9.759/2019), a falta de treinamento dos
membros desses colegiados e os limites que estes enfrentam para tratar do grande volume de
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temas sob sua responsabilidade, além da ausência de referências consolidadas para gestão de
riscos nos órgãos. Os autores concluíram que não há evidências robustas de que mudanças na
cultura de gestão tenham ocorrido e de que os Ministérios tenham adotado procedimentos
efetivos para gestão de riscos e controles internos após o estabelecimento de estruturas formais
(VIEIRA; ARAÚJO, 2021, p.12).
2.4.3 Sistema Nacional de Integridade e forma de institucionalização dos programas

A operacionalização da integridade pública positivada no ordenamento jurídico pós1988 enquadra-se, no Poder Executivo federal, dentro da lógica dos sistemas estruturadores e
desenvolve-se sobretudo com o fortalecimento da Controladoria-Geral da União (CGU) como
órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (DEMATTÉ;
GONÇALVES, 2020, p. 67-68).
À CGU foram atribuídas competências para promoção da governança pública mediante
iniciativas voltadas para defesa do patrimônio, controle interno, auditoria, correição, prevenção
e combate à corrupção, ouvidoria e incremento da transparência na administração pública
federal (Lei nº 13.844/2019). Em desenvolvimento mais recente, a CGU assumiu as funções de
órgão central do Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (SIPEF), base para
a consolidação das políticas de integridade (Decreto nº 10.756/2021).
Outras estruturas amparam atualmente esse sistema de integridade, como a Comissão
de Ética Pública, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público da União, a Polícia
Federal, a Advocacia-Geral da União e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(OCDE, 2021, p.11).
A obrigatoriedade de instituição de programas de integridade pela administração pública
direta federal foi estabelecida no art. 19 do Decreto 9.203/2017. Embora as normas brasileiras
prescrevam de maneira mais abrangente a adoção de programas de integridade pelas diferentes
entidades da administração, entende-se que compliance e integridade fazem parte de um
espectro, combinando-se as prioridades do compliance referentes ao monitoramento e à
mitigação dos riscos de descumprimento de normas com as da integridade, concentradas em
incentivos e promoção do comportamento íntegro (TREMBLAY; MARTINEAU,
PAUCHANT, 2017). Nessa perspectiva, Vieira e Barreto (2019, p.157) esclarecem que:
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No Brasil, os programas de integridade visam assegurar a conformidade com os
princípios éticos (ética) e observância das leis e normas aplicáveis (compliance). A
terminologia empregada pela legislação brasileira (Lei Anticorrupção, Decreto da
Governança e Lei das Estatais) denomina os sistemas de compliance, de forma
genérica, como programas de integridade, mas ambos se referem à conformidade com
os requisitos (deve observar) e compromissos (escolhe observar) da organização.

Com o fim de regulamentação do Decreto 9.203/2017, a Portaria CGU nº 57/2019
estabelece prazos e orientações para que as entidades adotem procedimentos para estruturação,
execução e monitoramento de programas de integridade de maneira compatível com “sua
natureza, porte, complexidade, estrutura e área de atuação” em um processo de três fases,
conforme o quadro a seguir:
Quadro 1. Fases da Implementação de Programas de Integridade em órgãos da
Administração Pública Direta Federal

Primeira fase

Criação de uma Unidade de Gestão da Integridade (UGI), com competência para
coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento do programa; orientação
e treinamento dos servidores sobre temas atinentes ao programa; e promoção de
outras ações relacionadas à implementação, em conjunto com as demais unidades
do órgão.

Segunda fase

Aprovação dos planos de integridade, contendo a caracterização do órgão, o
levantamento dos riscos de integridade e as medidas de tratamento, a previsão sobre
a forma de monitoramento e a realização de atualização periódica do plano.

Terceira Fase

Execução e monitoramento do programa, com base nas medidas definidas no plano;
e expansão do programa para políticas públicas administradas pelo órgão, bem
como para fornecedores e outras organizações com as quais ele mantenha relação.

Fonte: adaptado de BRASIL, 2019a

Os órgãos devem atribuir a unidades novas ou já existentes as competências para
promoção da ética e de regras de conduta; promoção da transparência ativa e do acesso à
informação; tratamento de conflitos de interesses e nepotismo; tratamento de denúncias;
verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de
auditoria; e implementação de procedimentos de responsabilização (art. 6º da Portaria CGU nº
57/2019). Cabe à Controladoria-Geral da União (CGU) monitorar o cumprimento das
disposições e publicar periodicamente os resultados (BRASIL, 2019a).
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A institucionalização de programas de integridade na administração direta federal é,
portanto, um processo coordenado e monitorado pela CGU, que estabelece, em linhas gerais,
uma trajetória de implementação e um modelo com componentes básicos segundo uma
abordagem tipicamente formal, de acordo com as características a seguir (comparadas aos
aspectos da institucionalização informal):
Quadro 2. Abordagens à Institucionalização da Integridade em Organizações
Aspectos
Políticas

Institucionalização Formal
Políticas específicas, direta e
explicitamente voltadas para a promoção
de integridade

Institucionalização Informal
Políticas gerais com influência
indireta e implícitas no clima ético.

Cultura organizacional, valores,
liderança, procedimentos para
promoção de justiça e equidade.
Todos são responsáveis pela ética e
Responsabilidade geral atribuída a agentes
os gestores individuais são
Responsabilidade específicos, que apoiam os gestores a
responsáveis pelo comportamento
administrar a integridade em suas unidades.
ético em suas unidades.
Suscetível a interpretações
Assegura uma abordagem objetiva e
subjetivas e ambíguas dos gestores,
Objetividade
unívoca à gestão de integridade, baseada
em razão da abordagem
em ações coerentes.
descentralizada.
Altamente visível e tangível, tanto para
Menos visível e tangível para
agentes internos como externos
atores internos e externos. Novos
Visibilidade
(servidores, gestores e órgãos de controle).
integrantes devem internalizar a
Transmite padrões claros e acessíveis a
cultura da organização.
novos integrantes.
Mecanismos de direção, monitoramento e Mecanismos de direção e
Accountability
accountability fortes.
monitoramento indiretos.
Pode ser organizado em pouco tempo em
A internalização da ética na cultura
resposta à pressão externa, o que pode
organizacional requer esforços de
Pressão
levar à armadilha do funcionamento apenas longo prazo. Armadilha: certo grau
simbólico.
de ambiguidade e lentidão.
Produtos

Estruturas, sistemas, procedimentos,
padrões e planos de integridade.

Fonte: adaptado de HOEKSTRA, 2016, p. 153.
Hoekstra (2016, p.151-153) aponta que a abordagem informal é implícita, indireta e
busca afetar o clima ético da organização por meio de esforços não sistemáticos para influenciar
o comportamento de lideranças e criar recompensas para o bom comportamento. Já a
abordagem formal é explícita, direta e favorece a coerência, a coordenação e a visibilidade das
iniciativas para membros da organização e partes relacionadas.
No entanto, a institucionalização formal é intensiva em recursos, e requer a dedicação
permanente de agentes de integridade. Em períodos de restrição fiscal há menos limitações para
criação de novas regras e estruturas (políticas, normas e atribuição de responsabilidades) do que
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para efetiva implementação de mecanismos de integridade, o que pode contribuir para o
funcionamento

apenas

simbólico

das

intervenções

(HOEKSTRA,

2016,

p.160;

ANECHIARICO; JACOBS, 1996, p. 13).
A implementação de programas de integridade segundo um modelo formal na
administração direta faz parte dos compromissos para adaptação e alinhamento da governança
pública no Brasil a práticas preconizadas pela OCDE, e que serão avaliadas no processo de
acessão do país àquela organização (MATHIAS, 2020, p. 122-123). Ao fim de 2019, a CGU e
a OCDE firmaram Acordo de Cooperação Técnica para a realização de estudos sobre a política
de integridade do Governo Federal, com os objetivos de fortalecimento das Unidades de Gestão
da Integridade (UGIs) e aperfeiçoamento da gestão de riscos, além da aplicação das ciências
comportamentais ao contexto da integridade pública (BRASIL, 2019l; CGU, 2020).

2.5
Programas de Integridade, segundo seus eixos estruturantes, pressupostos e
componentes básicos

De acordo com o Manual para Implementação de Programas de Integridade (CGU,
2017), a implementação desses programas não implica a adoção de instrumentos totalmente
desconhecidos pelas organizações, mas requer a sistematização de diretrizes, atividades e
processos existentes relacionados a auditoria interna, correição, ouvidoria, transparência e
prevenção à corrupção e aos desvios éticos. O objetivo é que a ação coordenada desses sistemas
e de áreas afins permita a integração coerente de seus instrumentos, com vistas à otimização
dos resultados. A institucionalização formal deve ainda fazer com que o tema adquira
visibilidade e funcione em bases permanentes, com políticas e estruturas dedicadas.
O modelo dos programas, que representa um modelo para gestão da integridade,
estrutura-se em quatro eixos a partir dos quais são elaboradas as ações e medidas específicas
(BRASIL, 2017b, p. 9-14):
i)

Comprometimento

da

Alta

Direção

(Ministro,

Secretário-Executivo,

Secretários, Diretores e ocupantes de cargos equivalentes) – considerado
indispensável, e idealmente manifesto em patrocínio perante os públicos interno
e externo; participação ou sinalização de apoio em todas as fases do programa;
adoção de postura ética exemplar e incentivo ao comprometimento em todos
níveis hierárquicos; aprovação e supervisão de políticas e medidas de
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integridade; e garantia da suficiência de recursos para desenvolvimento e
implementação.
ii)

Instância dedicada para acompanhamento, monitoramento e gestão do
programa (dotada de autonomia, independência, imparcialidade, recursos
materiais, financeiros e humanos para o desempenho de suas atribuições);

iii)

Identificação, análise e avaliação de riscos à integridade que impactem os
objetivos, as atribuições e a missão da organização, como base racional para o
desenho de medidas específicas para tratamento das vulnerabilidades, o que
pode se traduzir na criação ou adaptação de controles;

iv)

Monitoramento contínuo – avaliação das ações e medidas, que permita a
realização de ajustes, identificação de novos riscos e redefinição de prioridades.

Planos de integridade são os instrumentos que sistematizam as medidas a serem
implementadas em determinado período, devendo ser aprovados pela alta administração e
conter os riscos de integridade mais relevantes, as medidas de tratamento, as ações transversais
de comunicação e capacitação, as políticas de monitoramento, os responsáveis e as respectivas
metas ( BRASIL, 2017b, p.16).
O quadro a seguir, fundamentado nas orientações técnicas da Controladoria-Geral da
União (BRASIL, 2017b) sumariza a estrutura lógica dos programas de integridade, base para
sua implementação em organizações públicas:
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Quadro 3. Teoria da Mudança dos Programas de Integridade em Organizações
Públicas

Fonte: elaboração própria, a partir de BRASIL, 2017b e BRASIL, 2018e, p. 61 (apud
BLASCO, 2009).
Segundo a teoria dos programas de integridade, problemas relacionados a corrupção e
aos desvios éticos devem idealmente ser mapeados pelas organizações, que precisam identificar
as causas dos problemas que as afetam especificamente, as formas de manifestação desses
problemas e as consequências. Pressupõe-se que esse conhecimento seja alcançado por meio
da análise de uma ampla base informações sobre a estrutura da organização, seu corpo
funcional, suas atividades e seus relacionamentos, além da análise dos incidentes e dos padrões
dos comportamentos desviantes. Também se presume que a integração entre as unidades de
ouvidoria, comissão de ética, controles internos e correição favoreça não apenas o fluxo
padronizado de informações relevantes, como a qualidade das decisões sobre as medidas de
tratamento.
Além disso, partindo da identificação dos potenciais eventos de quebra de integridade
(riscos), da análise de suas possíveis causas e consequências e da avaliação de probabilidade e
impacto, os gestores podem desenhar controles preventivos para mitigar esses riscos (de
maneira proporcional e a um custo que não supere os possíveis impactos do evento de quebra
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de integridade). A avaliação periódica desses controles deve permitir o aprendizado sobre o que
funciona ou não, bem como as correções tempestivas. Já o fortalecimento de estruturas e
mecanismos de detecção, como o aperfeiçoamento de canais de denúncias, além de maior
eficiência na apuração e aplicação de sanções, deve assegurar a conformidade com os padrões
de integridade e alimentar o sistema com informações mais precisas sobre os problemas e os
riscos (OCDE, 2020, p.164).
Por fim, códigos de conduta, treinamentos e comunicação são empregados para
conscientização do corpo funcional e promoção de capacidades para reconhecimento de
problemas éticos, análise de problemas morais e tomada de decisão em situações de conflito
entre valores, funcionando como base para o alinhamento com os padrões organizacionais e
formação de uma cultura de integridade (BOWMAN; WEST, 2022, p.33; OCDE, 2020, p.155).
2.6

O papel dos agentes - Implementação de novas práticas em organizações

Programas de integridade constituem práticas sistematizadas que implicam novas
formas de pensar, agir e organizar. Práticas são matrizes de atividade humana organizadas em
torno de compreensões partilhadas (SCHATZKI, 2001, p. 11) que só podem ser analisadas e
compreendidas dentro de um contexto temporal, espacial, histórico e relacional (SCHATZKI,
2006, 2012 apud SMETS; ARISTIDOU; WHITTINGTON; p. 389). Incluem múltiplas
atividades interdependentes, cuja execução é condicionada por sua inteligibilidade,
exequibilidade e importância coletiva (FELDMAN; ORLIKOWSKI, 2011; SCHATZKI, 2012
apud SMETS; ARISTIDOU; WHITTINGTON, p. 389).
A implementação de novas práticas é um processo social de ação caracterizado por
interações entre expressões de agência (o que as pessoas fazem para que algo aconteça e as
maneiras como trabalham com diferentes componentes de uma prática) e elementos dinâmicos
de contexto (os recursos socioestruturais e sociocognitivos a que as pessoas recorrem para
realizar essa agência). Dessa forma, é um processo contínuo e interativo de realização, e não
um resultado (MAY, 2013, p. 1). Considerando que a implementação expressa agência (MAY,
2013, p.2), o estudo de processos de implementação de novas práticas em organizações orienta
o foco para processos bottom-up de tradução contextual de padrões institucionais.
Segundo May e Finch (2009, p. 538), estudar a institucionalização (no sentido de
rotinização de práticas na vida social) e a implementação de políticas e programas implica
considerar processos de produção e organização social de trabalho, bem como entender as
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contingências desses processos e os seus efeitos. Nesse sentido, a Teoria do Processo de
Normalização (TPN) propõe: i) que práticas materiais são rotinizadas em contextos sociais
como resultado do trabalho individual ou coletivo para implementá-las; ii) que a implementação
é operacionalizada por quatro mecanismos geradores – coerência, participação cognitiva, ação
coletiva e monitoramento reflexivo, afetados por fatores que promovem ou inibem a
incorporação de uma prática; e iii) que a produção e reprodução das práticas requer
investimento contínuo dos agentes para integrá-las em seus contextos sociais. O escopo da
teoria inclui apenas os produtos da ação social deliberada em ambientes organizacionais formais
e concentra-se em “como” o trabalho se realiza (MAY; FINCH, 2009, p. 540-542). Os
componentes da teoria do processo de normalização são esquematizados no quadro a seguir.
Quadro 4 – Modelo dos componentes da Teoria do Processo de Normalização

Fonte: elaborado pela autora a partir de May; Finch, 2009, p. 541.
O ponto de partida da teoria de processo de normalização – aplicável à compreensão
dos processos de implementação dos programas de integridade em organizações – é a coerência,
entendida como trabalho que define e organiza os objetos em torno de uma prática material.
Propõe-se que ideias sobre significados e utilidade, além de competências organizadas,
sustentam a realização das práticas; que a incorporação das práticas depende de fatores que
inibam ou favoreçam compreendê-las como significativas; e que a produção e reprodução de
coerência requer que os atores coletivamente invistam as práticas de significado (MAY;
FINCH, 2009, p. 542-543).
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Já o conceito de participação cognitiva refere-se ao recrutamento e engajamento dos
atores de forma a posicioná-los para o trabalho de ação coletiva; presume-se que a incorporação
das práticas dependa do trabalho que define e organiza os atores nela implicados e de fatores
que inibam ou promovam essa participação, além de requerer que os atores invistam
comprometimento (MAY; FINCH, 2009, p. 543-544).
A ação coletiva consiste no trabalho que define e operacionaliza as práticas com ações
orientadas para objetivos definidos em processos que podem envolver resistência, subversão,
reinvenção, ou então afirmação e conformidade. A incorporação das práticas depende de que
esse trabalho seja realizado mediante esforço coletivo e alocação de recursos e competências,
além de integração em um contexto social, inclusive com o conjunto de práticas já existentes
(MAY; FINCH, 2009, p. 544-545).
Por fim, os padrões de ação coletiva e seus resultados são submetidos a avaliação
contínua, formal ou informal, pelos participantes do processo de implementação, o que se traduz
no mecanismo de monitoramento reflexivo, por meio do qual se formulam juízos sobre utilidade
e efetividade das novas práticas e ideias para reconfiguração (MAY; FINCH, p. 545-546).
Wood (2017) estudou o potencial de aplicação da TPN para compreensão de mudanças
e implementação de novas práticas em organizações educacionais, e concluiu que a vantagem
da abordagem é o foco no contexto e em processos adaptativos, assim como na importância que
se dá aos atores que promovem o diálogo, facilitam e mobilizam recursos para as mudanças. O
uso da teoria tem sido disseminado na compreensão de processos de implementação e
incorporação de sistemas, programas e intervenções complexas em organizações de saúde. Por
exemplo, Jones et al. (2016) utilizaram o desenho de estudo de caso simples e abordagem
etnográfica para estudar a incorporação e rotinização de novas tecnologias, analisando
tematicamente os dados segundo constructos da TPN; Lloyd et al. (2013) avaliaram a
implementação de um programa para tomada conjunta de decisões, e descreveram segundo a
TPN a extensão do trabalho cognitivo e comportamental que os agentes de implementação e os
formuladores de política realizaram para viabilizar o programa.
Enquanto a TPN é uma teoria da ação que enfatiza componentes de dinâmica social,
teorias dos determinantes do processo de implementação permitem a identificação de fatores
que influenciam o processo. Gustafson et al (2003, p.753-756) sumarizam as condições para
uma implementação bem-sucedida: definição da necessidade da intervenção pelos níveis
superiores da organização, proposição de objetivos claros e tarefas explícitas, tangíveis e
mensuráveis; comprometimento, envolvimento e accountability de lideranças em relação aos
esforços de mudança, envolvimento das gerências médias, que precisam acreditar que suas
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próprias metas organizacionais serão promovidas pela prática. Um dos fatores críticos é criar
uma tensão para a mudança, que se manifesta por uma insatisfação com o status quo; nesse
caso é preciso estabelecer uma comunicação efetiva que dissemine essa insatisfação, cultive o
comprometimento e reduza a resistência (GUSTAFSON ET AL, 2003, p.754). Outros fatores
são a análise dos problemas, circunstâncias e características da organização, o prestígio, a
persistência, a influência política e o acesso a recursos por parte do agente de mudança, a
alocação suficiente de tempo e recursos materiais e humanos, a adaptabilidade às formas de
organização do trabalho, as evidências de efetividade, a simplicidade do plano de
implementação e a solicitação de feedback dos membros da organização (GUSTAFSON ET
AL., 2003, p.754-756).
Segundo Klein e Sorra (1996, p.1058), a eficácia de processos de implementação entendida como qualidade e consistência com que participantes essenciais ao processo adotam
as novas práticas - é condicionada pelo clima de implementação e pelas percepções dos
participantes quanto à adequação das práticas a seus próprios valores. Entende-se que a eficácia
da implementação é condição necessária, mas não suficiente para a eficácia da prática (KLEIN;
SORRA, 1996, p.1058). O clima de implementação, por sua vez, é conceituado como o
conjunto de percepções compartilhadas sobre a medida em que a execução das práticas é
recompensada, apoiada e esperada em uma organização. Nesse sentido, desenvolvimento de
competências, incentivos para o comprometimento e a remoção de obstáculos para execução
fortalecem o clima de implementação. A segunda condição é a adequação aos valores da
organização e de grupos intraorganizacionais, que se traduz em como os participantes percebem
que a prática poderá favorecer (ou impedir) a realização de seus propósitos (KLEIN; SORRA,
1996, p. 1064).
Uma teoria da implementação é útil para descrever e explicar como as intervenções
resultam nos padrões inicialmente observados de prática, e não se confunde com a teoria do
programa: enquanto esta explica como as ações do programa afetam as causas dos problemas
para geração dos resultados desejados, uma teoria da implementação explica como atividades
de treinamento, planejamento, coordenação e alocação de recursos alteram o comportamento
coletivo, afetam a participação dos agentes e a qualidade da prática (WEINER; LEWIS;
LINNAN, 2008, p.293).
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2.7

Desafios à Institucionalização da Integridade em Organizações Públicas

A eficácia dos programas de integridade depende da eficácia de sua implementação e
da eficácia de suas medidas, que por sua vez é condicionada pelo conhecimento das causas dos
problemas, do contexto e dos tipos específicos de violação que devem ser enfrentados pela
organização (HUBERTS ET AL., 2014, p.180).
Gans-Morse et al (2018, p.182-183) assinalam que ainda existe pouco embasamento
empírico sobre a efetividade de uma série de abordagens à promoção da integridade fundadas
no senso comum, como campanhas educacionais, descentralização administrativa e
monitoramento pela sociedade civil. Na linha dos incentivos e recompensas, existem indícios
favoráveis da efetividade de práticas de conscientização que apelam a motivações intrínsecas
dos servidores públicos, como senso de dever para com a sociedade, comportamento pró-social
e normas profissionais, mas há poucas análises sobre os efeitos de recompensas intrínsecas na
redução dos desvios.
Diante desses achados inconclusivos, os gestores públicos são desafiados a equilibrar
diferentes tipos de estratégias e instrumentos, bem como a avaliar o que produz ou não
resultados para a organização. Este equilíbrio deve levar em conta não apenas os efeitos
desejados das medidas, como também seus custos e efeitos não intencionais.
Como observam Demmke e Moilanen (2011, p.3), é frequente a subestimação dos
custos e a insegurança quanto aos potenciais resultados das intervenções. Em geral, a
implementação de programas de integridade requer tempo e investimento em reestruturação
organizacional, articulação entre unidades internas, reformulação de códigos de conduta,
capacitação e mobilização de pessoas, além de redesenho de controles sobre processos.
As intervenções devem ainda levar em conta a dimensão comportamental, uma vez que
a escolha moral dos indivíduos, relacionada à dinâmica social e ao contexto, é o fundamento da
integridade (OCDE, 2018, p.3). No entanto, promover mudanças em hábitos de pensamento e
comportamento social e formar uma cultura de integridade não são tarefas triviais e alcançáveis
no curto prazo; ademais, códigos de conduta, princípios e padrões, embora necessários, não são
orientação suficiente para solução de conflitos éticos e dilemas que surgem na prática
(DEMMKE, 2020, p.7).
Outra consideração pertinente se faz a respeito de possíveis trade-offs entre diferentes
valores de governança. De Graaf e Van der Wal (2010) indicam que nem sempre as políticas
de integridade, pela forma como são impostas, surtem os efeitos desejados. Os autores

28

exemplificam ainda conflitos entre preocupações concernentes a ética e integridade e aquelas
que dizem respeito a eficiência e efetividade, concluindo que estas últimas podem prevalecer
sobre as primeiras na tomada de decisão dos agentes públicos (sobretudo no curto prazo, em
que é necessário agir, mas nem sempre se tem clareza sobre a legitimidade dos possíveis cursos
de ação). Como destacado por Huberts (2020, p.107), integridade é um dos valores para a
qualidade da governança, mas diferentes valores podem ter diferentes pesos a depender das
circunstâncias, e não podem ser otimizados simultaneamente.
Há dificuldades em se operacionalizar a integridade, considerando que não há uma base
comum e estável para entendimento do seu significado em diferentes prescrições de política
pública (ROBINSON; CADZOW; KIRKBY, 2018, p.1). No mesmo sentido, Jurkiewicz
(2013, p. 25) afirma que não há fórmula realista para avaliação da integridade nas
organizações, mas que a literatura provê um conjunto de indicadores que permitem
caracterizar, com algum grau de certeza, se a organização é ou não disfuncional com relação à
integridade (JURKIEWICZ, 2013, p. 32-33).
Tremblay, Martineau e Pauchant (2017, p. 222-223) ressaltam que o modelo de gestão
da integridade, tal como o legitimado e difundido pela OCDE, ainda não foi submetido a
desafios teóricos e empíricos, mas que fragilidades, sobretudo quanto à implementação, têm
sido identificadas recentemente pela comunidade acadêmica: faltam instrumentos para se
avaliar o equilíbrio entre compliance e integridade e identificar que combinação é adequada
para a organização; não se sabe se as intervenções terão impacto sobre o público-alvo e que
tipo de impacto será produzido; a ênfase em cada tipo de abordagem muda com o tempo,
ignorando-se os instrumentos e métodos do outro tipo (HOEKSTRA, 2016, p.149).
Esse modelo também revelaria algumas limitações fundamentais: a ênfase em regulação
de comportamentos individuais, ignorando-se outros níveis e variáveis da ética organizacional
(níveis coletivo e estratégico e variáveis sociais e culturais, incluindo processos informais); o
caráter indefinível dos controles, resultando na impossibilidade de se buscar um equilíbrio de
abordagens; e as dificuldades de aplicação da abordagem dual para se lidar com a complexidade
da gestão da ética pública (TREMBLAY; MARTINEAU; PAUCHANT, 2017, p. 223-224).
Em outra perspectiva, Stansbury e Barry (2007, p. 248-251) argumentam que os
programas de integridade, por promoverem em alguma medida a institucionalização de
controles, são também suscetíveis a resultados negativos, que podem se manifestar: na aceitação
acrítica de sistemas de valores; na atrofia da capacidade dos indivíduos para lidar com
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ambiguidade (se predominam controles coercitivos); e em tensões políticas internas,
considerando que os mecanismos de controle escolhidos representam uma alocação de
responsabilidades e a necessária definição de como (e o quanto) cada risco deve ser tratado.
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3.

METODOLOGIA

3.1

Estratégia de pesquisa – Estudo de Caso Simples Qualitativo

Com vistas à análise aprofundada de aspectos da implementação de um programa e dos
resultados correspondentes percebidos em um contexto organizacional, realizou-se um estudo
de caso simples qualitativo.
A estratégia de estudo de caso, ao privilegiar a investigação de fenômenos a partir de
dados colhidos de múltiplas fontes no cenário em que esses fenômenos acontecem, permite a
compreensão de processos que não podem ser dissociados de suas circunstâncias, e que
interessam na medida em que influenciam e são influenciados por seu contexto (HARTLEY,
2004, p. 323; YIN, 2001). Outro argumento para realização de estudos de caso é que estes são
desenvolvidos com interação próxima aos atores que lidam com decisões reais de gestão
(GIBBERT ET AL., 2008, p. 1465), o que é fundamental para se compreender a dinâmica de
processos de implementação.
Hill e Hupe (2002, p.144), com referência a estudos de implementação de políticas e
programas, assinalam que a abordagem qualitativa também se justifica pelas dificuldades de
operacionalização e quantificação de fenômenos chave, pela possibilidade de formulação de
hipóteses para teste em outros estudos e pelo valor de se explorar a maneira como os atores
assimilam ou interpretam os processos, o que permite contextualizar os significados associados
às práticas (DENZIN; LINCOLN, 2005, p.3).
O foco de estudos de caso qualitativos não recai, portanto, sobre o comportamento de
poucas variáveis em muitos casos, mas sobre a interação complexa de muitos fatores em um
pequeno número de casos (SIMONS, 2009, p. 21; RAGIN, 1992, p. 5). Descrição,
interpretação e entendimento, contextuais e específicos, são os resultados esperados desse tipo
de abordagem.
A realização de um estudo de caso simples holístico permite o exame da natureza global
do programa e dos aspectos da organização em que ele é implementado (YIN, 2017, p.88) e
justifica-se ainda pela limitação de tempo e recursos disponíveis para coleta e análise de dados.
Esse desenho de pesquisa possui, no entanto, algumas limitações: a ausência de subunidades
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de análise ou microcasos inviabiliza possíveis insights sobre o caso principal; além disso, o
estudo de caso simples tende a ser menos robusto que estudo de casos múltiplos (YIN, p.58),
que permitiriam capturar semelhanças e diferenças entre casos, com identificação das
condições em que os achados específicos ocorrem e exploração das possíveis causas para as
variações, ensejando melhor comparabilidade e refinamento analítico.

3.1.1 Seleção do caso

O Programa de Integridade do Ministério da Economia (ME) foi selecionado por conter
a maioria dos elementos previstos em documentos de referência, como o Manual para
Implementação de Programas de Integridade (BRASIL, 2017b). A escolha também levou em
conta a maior facilidade de acesso da pesquisadora, que trabalha na instituição, a documentos
e a pessoas que poderiam contribuir para o estudo.
Embora os componentes do programa sejam típicos, o contexto em que ele é
implementado tem algumas particularidades importantes: como o atual Ministério da Economia
resultou da fusão de quatro pastas ministeriais, pouco tempo após a formulação dos primeiros
programas de integridade nos extintos Ministérios da Fazenda, do Trabalho, do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, e da Indústria e Comércio Exterior e Serviços, criou-se a
expectativa de que desafios associados à integração de estruturas administrativas e de práticas
de gestão tivessem algum impacto na implementação do programa. Trata-se de um caso de
reestruturação como ocorrida em outros Ministérios a partir do ciclo político iniciado em 2019,
mas que se destaca pela complexidade do arranjo institucional e dos esforços para se firmarem
as bases da governança do órgão.

3.1.2 Caracterização do estudo de caso à luz das perguntas da pesquisa

Uma vez que se busca entender como ocorrem os processos de implementação e
identificar o conteúdo das intervenções, bem como os desafios e os resultados imediatos dos
programas na perspectiva de participantes em cada contexto, o estudo de caso é
predominantemente descritivo, na medida em que representa eventos, processos e temas que
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caracterizam o fenômeno de implementação, e também explicativo, porquanto se pretende –
com o apoio das referências teóricas – formular proposições sobre como diferentes fatores
afetam o processo de implementação (GABRIELIAN; YANG; SPICE, 2008, p.152).

3.2

Coleta de Dados

O trabalho de campo para a coleta de dados sobre o caso envolveu a realização de
entrevistas semiestruturadas com agentes responsáveis pela implementação do programa de
integridade no Ministério, discussão dos temas emergentes com informante qualificado da
Controladoria-Geral da União e levantamento de registros e documentos públicos como
normas, planos, relatórios, atas de reunião e mídias divulgadas no website do programa.

3.2.1 Dados Primários

Para a coleta de dados primários, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
condizentes com os objetivos da pesquisa e formuladas com base na análise documental e na
literatura sobre o assunto. Esses questionários foram organizados segundo temas e deram maior
liberdade aos entrevistados para responder às questões, além de oportunidade para a exploração
de pontos de interesse. Como indicativo, foram levantadas as questões apresentadas no Anexo
I.
King (2004, p.11) observa que a finalidade da entrevista qualitativa é o entendimento
dos assuntos de interesse segundo a perspectiva do entrevistado, além da compreensão sobre
como este chegou a essa perspectiva particular. Isso explica a conveniência da aplicação de
questões abertas, com baixo grau de estrutura, mas com foco em tópicos essenciais à
investigação do problema.
A coleta de dados por meio de entrevistas possui algumas limitações. Como exemplo,
entrevistados podem ter restrições para responder a questões sensíveis ou podem ocultar
informações negativas, podem esquecer-se de aspectos relevantes sobre os temas estudados ou
podem ser induzidos a responder de determinada forma por sinais de comunicação
aparentemente neutros para o entrevistador (YEAGER, 2007, p. 872).
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3.2.1.1. Seleção dos Entrevistados

Para as entrevistas, foram selecionados agentes públicos diretamente envolvidos no
desenho e na implementação do programa. Os entrevistados foram escolhidos entre
componentes das seguintes estruturas: instâncias que compõem a Comissão Executiva do
Programa (atual Comitê Gestor) – Assessoria Especial de Controle Interno, Comissão de Ética,
Corregedoria, Ouvidoria e Secretaria de Gestão Corporativa, além de unidades organizacionais
com áreas estruturadas de gestão de riscos e maior participação no CRTCI (Comitê de Gestão
de Riscos, Transparência, Controle e Integridade). A escolha se justifica pelo fato de que essas
instâncias estão diretamente envolvidas na condução e execução dos programas, de maneira
que seus integrantes têm maior vivência do processo decisório e informações mais completas
sobre os aspectos de implementação. No entanto, essa decisão implica restrições: como há um
número limitado de representantes de unidades organizacionais, não se pode aprofundar temas
referentes à implementação do programa em unidades específicas do Ministério.
Uma vez que se identificou o papel de liderança exercido pelo Assessor Especial de
Controle Interno, este foi inicialmente abordado para providenciar uma lista de potenciais
entrevistados. À medida que os indivíduos selecionados concordaram em participar da
pesquisa, foram convidados a indicar outros que pudessem ter relevância para o estudo. Fez-se,
portanto, uma amostragem em cadeia ou em “bola de neve”, que convergiu para poucos nomes
que se destacaram por repetidas menções (PATTON, 2015, p. 451).
Além dos participantes em cada Ministério, foi entrevistado, como informante
qualificado, representante da Controladoria-Geral da União que atua no monitoramento dos
programas e possui conhecimento e experiência na temática de integridade, com quem foram
discutidos os temas emergentes das entrevistas no Ministério. Essa entrevista permitiu
identificar os desafios de implementação sob a perspectiva do órgão de controle interno e
confrontá-la com as perspectivas dos agentes de implementação.
A coleta de dados primários foi encerrada quando se atingiu a saturação, ou seja, quando
a análise de dados começou a revelar repetições e redundâncias, de maneira que novos dados
apenas confirmavam os existentes, sem enriquecê-los (ROYSE; THYER; PADGETT, 2016, p.
93). Estimou-se a saturação conforme o método simplificado sugerido por Guest, Namey e
Chen (2020), em que a quantidade de novos temas emergentes a cada grupo de duas entrevistas
eram divididos pela quantidade de temas das primeiras quatro entrevistas (base), até se chegar
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ao limiar de 5% de surgimento de informações novas (ponto em que as entrevistas se
encerraram).

3.2.1.2. Realização das Entrevistas

As entrevistas foram realizadas por videoconferência entre outubro de 2021 e janeiro de
2022, e tiveram duração de 60 a 120 minutos. Antes das entrevistas, encaminhou-se mensagem
eletrônica aos participantes com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II),
com informações sobre a pesquisa e os riscos e benefícios da participação, firmando-se o
compromisso com a preservação da identidade dos participantes. As comunicações foram
registradas com a permissão dos entrevistados e transcritas para a análise.
No quadro a seguir, os entrevistados são identificados por códigos (ME para integrantes
do Ministério da Economia; CGU para integrante da Controladoria-Geral da União), sem
especificação dos cargos e de tempo nos cargos, na medida em que essas informações poderiam
facilitar a identificação. Também com fins de anonimização, uniformizou-se no relatório de
pesquisa a referência no masculino aos participantes, independentemente do sexo. Ao todo
foram realizadas 12 entrevistas, que resultaram em 17h45min de gravação e 170 páginas de
transcrição.
Quadro 5. Entrevistas Realizadas

Fonte: elaboração própria.
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Circunstâncias em que as entrevistas foram realizadas podem ter influenciado a
natureza e a recorrência de temas emergentes. Entrevistas no Ministério da Economia foram
realizadas após a divulgação de resultados de pesquisa CGU sobre visibilidade e alcance dos
programas, que divergiram das expectativas da maioria dos participantes e levaram a maior
reflexão sobre eventuais problemas de implementação relacionados ao alcance do público
interno.

3.2.2 Dados Secundários

O protocolo de pesquisa de registros e documentos compreende normas, atas de reunião
de instâncias colegiadas, planos, relatórios gerenciais e demais documentos administrativos
relacionados à implementação do programa, além de mídias e informações disponibilizadas no
website do Programa de Integridade, conforme levantamento descrito no Anexo III.
Uma vez que as iniciativas para formulação e implementação desse programa
iniciaram-se no extinto Ministério da Fazenda no ano de 2018, foram levantados documentos
administrativos gerados desde aquele ano até janeiro de 2022.

3.3

Estratégia de Análise

Para análise dos dados, considerou-se que o caso pode ser referido a categorias teóricas
mais amplas - afinal, é caso de algum fenômeno. Segundo Thomas e Myers (2015, p.57) essas
categorias definem o arcabouço analítico e constituem o objeto do caso. Nesse sentido,
formação e implementação de programas de integridade em órgãos da Administração Pública
Direta são casos de incorporação e integração de novas práticas e rotinas organizacionais,
segundo fins definidos e de acordo com um modelo estabelecido.
Sendo assim, buscou-se em um primeiro momento organizar e interpretar os achados
do processo de implementação segundo os quatro principais constructos da Teoria do Processo
de Normalização, que trata dos mecanismos de implementação, incorporação e integração de
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novas práticas em organizações. Os dados foram ainda examinados para identificação de
determinantes do processo de implementação, de acordo com Gustafson et al. (2003), Klein e
Sorra (1996). Como as teorias de implementação permitem descrever como se chegou ao
estágio atual, mas não explicam diretamente os resultados da prática, buscou-se em um
segundo momento verificar em que medida a execução do programa de integridade está
alinhada aos pressupostos e componentes da teoria do programa.
Esse processo foi desenvolvido a partir da análise de conteúdo dos dados primários,
que se justifica pela descrição sistemática das informações, mediante codificação dos temas
(SCHREIER, 2004, p.170). Sobre o material transcrito desenvolveu-se a pré-análise, com a
leitura inicial dos dados, que foi seguida pela codificação dos elementos de sentido em
unidades de registro (palavras e expressões), relacionadas às unidades de contexto (trechos de
parágrafos). Sobre esta base, desenvolveu-se a categorização progressiva em categorias iniciais
e intermediárias que foram transpostas para quatro categorias teóricas finais segundo os
principais constructos da TPN, resultando por fim em uma matriz para interpretação dos
resultados (BARDIN, 1977, p. 102; SILVA; FOSSÁ, 2015, p.4). Em complemento, uma quinta
categoria final foi produzida de maneira indutiva, a partir de classificações iniciais e
intermediárias que refletem o processo de execução do programa e o conteúdo geral das
intervenções.
Em acréscimo, realizou-se a análise dos dados secundários, que consistiu: i) na busca
de informações relevantes para confrontar, complementar e explicar dados primários; ii) na
elaboração de uma sequência cronológica de eventos da implementação, sobretudo a partir de
normas e minutas de reunião de instâncias colegiadas; iii) na identificação e categorização das
ações dos planos de integridade.
Os resultados das análises foram confrontados com os produtos da pesquisa teórica,
buscando-se tanto identificar pontos de convergência e de divergência, como explicar os
significados das conclusões.
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4.
ESTUDO DE CASO - O Programa de Integridade do Ministério da Economia
(Prevenir)

4.1
Missão, Estrutura, Corpo Funcional e Sistema de Governança do Ministério da
Economia

O Ministério da Economia (ME) é o órgão da Administração Pública Federal direta
encarregado1 da formulação e execução da política econômica (incluindo políticas de comércio
exterior, previdência e trabalho), da elaboração do planejamento estratégico nacional, da
administração do patrimônio público e da dívida interna e externa (BRASIL, 2021b, p. 5).
Criado em 2019 a partir da fusão de estruturas dos Ministérios da Fazenda, do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, do Trabalho, e da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (BRASIL, 2019), o Ministério tem a missão de “promover o crescimento econômico
sustentável, apoiado na melhoria do ambiente de negócios, aumento da competitividade e na
eficiência do setor público, para a geração de empregos.” (BRASIL, 2020b, p. 18).
Segundo informações do Portal da Transparência, em fevereiro de 2021 o núcleo central
do órgão (excluídas as entidades vinculadas) contava com 33.222 servidores em cargos efetivos
e 7.739 agentes públicos em cargos e funções de confiança, dos quais 92,2% eram ocupados
por pessoas que possuem vínculo com a administração. Outros 3.890 agentes públicos,
incluindo terceirizados, compunham o contingente da força de trabalho.
O Painel Correição em Dados da CGU mostra que, entre 2019 e 2021, foram aplicadas
225 sanções expulsivas a agentes públicos do Ministério, excluídas as unidades vinculadas
(segundo dados agregados das Corregedorias do ME, da Secretaria Especial de Receita Federal
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), das quais 83,5% tiveram fundamento legal
relacionado à corrupção. Em 2021 foram recepcionadas pelo ME 6.901 denúncias - excetuadas
as 311 denúncias referentes ao MTP e as 19.427 denúncias dirigidas ao INSS (BRASIL, 2022a,
p.151). São consideradas “áreas sensíveis” - no tocante à integridade - a alta administração,
gestão da correição, da informação, de acordos e convênios, de auditorias e fiscalização, de
compras públicas, de crédito, de diárias e passagens, de licitações e contratos, de patrocínios,

1
Formulação e execução da maioria das políticas de previdência e trabalho foram competências
exercidas até a edição da Medida Provisória nº 1.058, de 27 de julho de 2021, que criou o Ministério do Trabalho
e Previdência (MTP).
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de pessoas, de renúncias e incentivos, do atendimento ao público, de gestão fiscal e gestão de
Ouvidoria (BRASIL, 2021e).
O quadro a seguir representa a estrutura organizacional do ME, de acordo com as
disposições dadas pelo Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, totalizando oito secretarias
especiais (à exceção da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com o mesmo status) e vinte
e cinco secretarias finalísticas, incluindo a Secretaria de Gestão Corporativa, diretamente
vinculada à Secretaria-Executiva do Ministério.

Quadro 6. Estrutura organizacional do Ministério da Economia

Fonte: BRASIL. Relatório de Gestão do Ministério da Economia, 2020, p.29. Disponível em
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-decontas/rgi_2020.pdf
Na qualidade de órgão central de dez sistemas estruturadores da Administração Pública
Federal, como os sistemas de administração financeira, serviços gerais, transferência de
recursos da União, e de pessoal civil da Administração federal, o ME exerce as funções de
orientação normativa, coordenação e supervisão de órgãos setoriais e seccionais (BRASIL,
2021a, p.22). Além disso, integra o Comitê Interministerial de Governança (CIG), colegiado
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que assessora o Presidente da República na condução da política de governança da
Administração Pública Federal (BRASIL, 2017a).
A governança do novo Ministério foi estruturada em uma rede de colegiados, que tem
o Comitê Ministerial de Governança (CMG) como centro da definição de estratégias
institucionais e de apoio à alta administração na implementação e na manutenção de processos,
estruturas e mecanismos para atendimento ao Decreto nº 9.203/2017. Fazem parte dessa
estrutura outros sete comitês temáticos, que definem políticas e diretrizes sobre temas
transversais, como gestão de pessoas, governança digital, compras, comunicação,
desburocratização e gestão de riscos (BRASIL, 2021a, p.22).
Um desses colegiados temáticos é o Comitê de Gestão de Riscos, Transparência,
Controle e Integridade (CRTCI), órgão consultivo e deliberativo composto por representantes
dos órgãos e entidades do Ministério e presidido pelo Assessor Especial de Controle Interno.
Esse comitê tem como algumas de suas competências monitorar a implementação da política
interna de gestão de riscos, avaliar e aprovar métodos e artefatos sobre seus temas e aprovar os
planos de integridade (BRASIL, 2019e).
Além dessas estruturas, foram organizadas a Comissão de Ética, a Corregedoria, a
Ouvidoria e a Assessoria Especial de Controle Interno, que viriam a formar com a Secretaria
de Gestão Corporativa o conjunto das instâncias de integridade do novo Ministério:
i)

A Comissão de Ética integra o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo
Federal; é responsável por aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, atuar na orientação e
aconselhamento sobre temas relacionados a conduta, analisar pedidos de
autorização e consultas sobre conflitos de interesses, além de receber e apurar
denúncias por descumprimento a normas éticas. A Comissão é composta por
três membros titulares e respectivos suplentes, servidores públicos ocupantes
de cargo efetivo ou emprego do seu quadro permanente (BRASIL, 2021d).

ii)

A Corregedoria, unidade seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo
Federal, sob a supervisão técnica da Controladoria-Geral da União. Compete à
Corregedoria do ME administrar as atividades disciplinares e de correição
desenvolvidas no Ministério, promover ações de prevenção, analisar em caráter
terminativo representações e denúncias, e instaurar e conduzir sindicâncias e
processos administrativos disciplinares (BRASIL, 2019c).
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iii)

A Ouvidoria, com função de mediar a relação entre os cidadãos e os órgãos do
Ministério da Economia, exercendo atividades de recepção, exame e
encaminhamento de denúncias e outras manifestações referentes aos serviços e
à atuação de agentes públicos do Ministério, além de coordenação e tratamento
de demandas de acesso à informação e de demandas de simplificação de serviço
(BRASIL, 2019g).

iv)

A Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), que assessora o Ministro de
Estado, acompanha o atendimento às recomendações da CGU e às deliberações
do TCU, presta orientação técnica e atua nas capacitações nas áreas de controle,
risco, transparência e integridade da gestão, além de auxiliar na interlocução
entre os órgãos de controle interno e externo e as instâncias responsáveis por
assuntos relacionados a ética, ouvidoria e correição (BRASIL, 2019c).

4.2

Antecedentes do Programa de Integridade

As primeiras iniciativas para sistematização da gestão da integridade nas estruturas do
órgão ocorreram com a criação de programas de integridade nos extintos Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, no Ministério da Fazenda, no Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e no Ministério do Trabalho (BRASIL,
2018a, 2018c, 2019d). Como destacado no trecho abaixo, essas iniciativas não seguiram um
mesmo padrão em cada órgão que originou o Ministério da Economia:
O Programa teve vários “inicialmentes”. Ele nasce no Ministério da Economia em
2019, mas tem um antes, que aconteceu com matizes e intensidades diferentes dos
quatro Ministérios que deram origem à Economia [...] (ME1).

Apontam no mesmo sentido os resultados da pesquisa de Barreto e Vieira (2021, p.447),
com base em documentos públicos datados até o início de 2019, sobre a aderência de alguns
programas de integridade federais a práticas previstas nos regimes nacional e internacional
anticorrupção, segundo indicadores distribuídos nas dimensões de suporte da alta
administração, gestão de riscos de integridade, código de conduta, controles internos,
comunicação e treinamento, canais de denúncia, investigações internas, due dilligence e
monitoramento. Dois órgãos que vieram a compor o Ministério da Economia, quais sejam, o
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Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão tiveram
então diferentes desempenhos em corresponder aos critérios aplicados.
Como a maioria dos entrevistados é oriunda do Ministério da Fazenda (MF), temas
sobre os antecedentes da implementação do programa de integridade refletem as primeiras
iniciativas naquele Ministério. Os entrevistados destacam que antes da criação do programa,
havia na dimensão de comunicação e treinamento, além das ações da Comissão de Ética,
iniciativas “sem organicidade” resultantes de uma articulação entre as unidades de Corregedoria
e AECI, que compunham um portfólio de palestras a novos ocupantes de cargos superiores para
esclarecimento das regras da administração pública, sobretudo com relação a temas como
conflito de interesses, improbidade e sindicância patrimonial. A finalidade dessas palestras era
orientação e socialização dos novos agentes, considerando que muitos não tinham experiência
com o setor público.
O Programa de Integridade do MF foi criado em 2018 como parte do Programa de
Modernização Integrada do Ministério da Fazenda. Nas reuniões do então CRGCI (Comitê de
Gestão de Riscos, Controle e Integridade), composto de 24 órgãos e entidades do MF, foi
estabelecido que haveria uma rotina de acompanhamento da situação de implementação das
ações do plano de integridade (ata da 15ª. Reunião do CRGCI, 28 de junho de 2018). Nesse ano
foi aprovado o Manual de Gestão de Riscos do MF e realizadas em agosto e setembro, com os
participantes do Comitê, oficinas de mapeamento dos riscos à integridade (assuntos da 17ª a
19ª reuniões), que resultou na construção da primeira taxonomia de riscos desse tipo no órgão.
Havia ainda um projeto para que, a partir do ano de 2019, as equipes fizessem visitas técnicas
para avaliação do andamento das ações de integridade nos órgãos fazendários.
Ao fim de 2018, o programa que começava a ser desenvolvido no Ministério da Fazenda
foi praticamente suspenso em razão da expectativa de criação de um novo Ministério, o que
implicaria priorizar esforços de reorganização da governança e estruturar um programa para um
novo público e um novo contexto:
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Gastamos boa parte do ano de 2018 estruturando o programa na extinta Fazenda
[...]. Quando estávamos no gatilho para sair com peças importantes de comunicação,
aí a notícia bombástica - não haverá mais Ministério da Fazenda, na verdade serão
mais quatro Ministérios, agora é uma coisa nova. Então todo mundo recolheu o trem
de pouso. Naquele momento nós na Fazenda tínhamos iniciativas com a ESAF
(Escola Superior de Administração Fazendária), e houve ali uma ducha de água fria.
Quando a eleição concretizou o seu resultado, ao final de 2018, não se mexeu uma
palha mais. Foi todo esforço de criação do Ministério da Economia e rapidamente
garantimos a criação do programa por uma Portaria de maio de 2019 (o programa
foi lançado em junho). Então ele entrou no discurso, pelo menos do Secretário
Executivo, a quem as instâncias de integridade estão todas vinculadas (ME1).

4.3

Histórico do Programa de Integridade do Ministério da Economia

Em maio de 2019, o Programa de Integridade (Prevenir) do novo Ministério foi criado
com a finalidade declarada de promover a prevenção, a detecção, a remediação e a punição de
práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta no âmbito
institucional, em consonância com as diretrizes e orientações definidas pela ControladoriaGeral da União (BRASIL, 2019d).
Os objetivos do programa compreendiam a disseminação de práticas de integridade, o
aprimoramento dos controles internos, a promoção de atividades de capacitação, o fomento à
interação entre as instâncias de integridade e as unidades organizacionais, o incentivo ao uso
dos canais de denúncia, a implementação de mecanismos de integridade com parceiros e partes
interessadas e a promoção da conformidade normativa, além do levantamento dos casos de
quebra da integridade e a análise das causas dos desvios. Conforme destacam Silva, Lima e
Bessa (2020, p. 104),
[...] a finalidade do Prevenir é desenvolver uma gestão capaz de lidar com incertezas,
com capacidade de respostas a evento de riscos e que lide com questões que envolvam
possíveis violações éticas e infracionais de forma efetiva. Como fator adverso, o
Ministério da Economia tem uma estrutura administrativa com oito secretarias
especiais, 25 secretarias singulares e mais de 16 carreiras de estado, com culturas
organizacionais múltiplas. Sendo assim, criar o ambiente de integridade tem sido o
maior desafio. (SILVA; LIMA; BESSA, 2020, p.104)

No período 2019-2021, foram publicadas três Portarias de instituição do programa, que
refletem mudanças em sua gestão, em seus objetivos e nas obrigações transferidas às partes.
A Portaria nº 239, de 23 de maio de 2019, estabelecia as diretrizes, os objetivos e a
governança do programa, definindo ainda que o Prevenir fará parte da base curricular dos
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cursos de formação ou de ambientação para ingresso aos cargos das carreiras sob supervisão do
Ministério da Economia, assim como dos cursos voltados à promoção funcional no órgão, e
facultando a participação de servidores nas atividades relacionadas ao programa sejam
consideradas para fins de pontuação em avaliação de desempenho, demandas de licença
capacitação ou de afastamento para pós-graduação, e em processos seletivos internos.
Com o segundo normativo, a Portaria ME nº 241, de 09 de junho de 2020, deixa-se de
explicitar o apoio da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, de maneira que as
ações de capacitação e sensibilização, com a produção de materiais institucionais, ficam sob
responsabilidade da Secretaria de Gestão Corporativa do órgão (SGC). Além disso, a Comissão
Executiva do Prevenir, que faz as vezes de Unidade de Gestão de Integridade, passou a ser
coordenada por um de seus membros titulares, escolhido para mandato de um ano, e a Diretoria
de Gestão Estratégica foi substituída pela SGC como instância de integridade, membro da
Comissão. Atribuiu-se às instâncias de integridade a obrigação de priorizar o apoio às ações do
plano, e aos ocupantes dos cargos DAS 101.4, DAS 101.5 e DAS 101.6, ou equivalentes, e de
cargos de Natureza Especial, a obrigação de participar de capacitações em integridade, de
informar sobre treinamentos de que participaram e de formalizar ciência da Portaria, por ocasião
da posse.
Ao fim de 2021, a Portaria 15.208, de 31 de dezembro, reinstituiu o programa, com a
ampliação dos objetivos e redesignação da Comissão Executiva, que passou a ser chamada
Comitê Gestor do Programa (CGP), com os mesmos integrantes. A DIPREV/Corregedoria foi
substituída pela CORIS/Assessoria Especial de Controle Interno no apoio técnico ao CGP.
O quadro a seguir contém o sumário, em ordem cronológica, das principais ações
relacionados à implementação do programa, de acordo com normas e documentos oficiais como
Portarias de instituição, memórias de reunião e Resoluções do Comitê de Gestão de Riscos,
Transparência, Controle e Integridade:
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Quadro 7. Histórico das principais ações relacionadas à implementação do Prevenir

Fonte: elaboração própria, a partir das normas relacionadas ao programa e de
memórias de reunião do CRTCI.
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4.4

O Processo de Implementação

4.4.1 Coerência

De acordo com May e Finch (2009, p.542-544), a incorporação de uma prática depende
da apreensão de seu significado e de sua utilidade pelo conjunto de agentes responsáveis pela
implementação, da compreensão de como a prática se diferencia das anteriores e da
identificação clara das competências necessárias para operacionalização.
Os conceitos de integridade pública e de programas de integridade não são estáveis, e
aparecem com diferentes conotações em diferentes normas de governança. Em 2017, quando
foi estabelecida pelo Decreto nº 9.203/2017 a obrigatoriedade de implementação de programas
de integridade pela administração direta, o mote inicial dos programas eram as iniciativas de
combate à corrupção e a fraudes, vertente em certa medida reforçada nas avaliações e nos
referenciais do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2018d).
Há o entendimento entre os participantes de que a agenda política anticorrupção foi
determinante para que o programa fosse implementado, mas que houve necessidade de
reorientar o foco para ações preventivas, com melhora da eficiência das instâncias de
integridade e promoção de uma cultura de integridade, em razão dos custos do combate direto
à corrupção. Ou seja, mesmo que a motivação tenha sido extrínseca, há a percepção de que o
programa, orientado à prevenção, é uma alternativa viável e menos onerosa para se lidar com
o problema complexo da corrupção nas organizações públicas, o que é notado como um
diferencial em relação às práticas então existentes:
A agenda política (é uma razão para a existência do programa). Tinha o calor da
Lava Jato, uma agenda também de busca de eficiência, porque os esforços estavam
dispersos na época. As instâncias existiam, a ética é tão antiga quanto a própria
filosofia, mas ética do setor público, a ouvidoria, o controle interno...os esforços
estavam duplicados, dispersos, os resultados eram questionáveis. Foi vista uma
janela de oportunidade para reforçar ou tentar mudar a cultura de alguma forma. No
início integridade era correr atrás de corrupto. Isso é muito difícil. Era preciso tratar
o setor público como um todo. Foram chamados delegados da Polícia Federal,
chamadas pessoas voltadas somente ao combate à criminalidade, e é muito difícil
porque é uma exposição enorme, um gasto de energia. Houve um embate de
concepções de diversas pessoas, mas o viés da prevenção prevaleceu (ME4).
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Em 2019, quando a Portaria nº 57 da CGU estabeleceu orientações para estruturação,
execução e monitoramento dos programas, o escopo das iniciativas para integridade foi
ampliado para abranger também o combate a outras irregularidades e desvios éticos e de
conduta.
Há um processo contínuo de dar coerência e entender o diferencial da abordagem, bem
como para definir o trabalho a ser feito para a implementação dos programas, o que depende
sobretudo das capacitações e dos referenciais transmitidos pelos órgãos de controle. Na fala a
seguir, destaca-se que o conceito de integridade difundido pela CGU para aplicação pelas
organizações públicas passou por transformações ao longo do tempo, até se chegar a uma
concepção da integridade que ultrapassa o propósito de assegurar “padrões mínimos” de
comportamento moralmente permissível segundo deveres e obrigações legais (KIRKBY,
2020, p.5), para visar ao reforço de comportamentos positivos:
O conceito evoluiu bastante, também passamos por vários momentos sobre o que era
integridade, do que seria o programa. Até o Decreto ser aprovado, já mudei a minha
concepção. Para mim, a integridade é preventiva, não posso falar apenas em fraude
e corrupção. São todas as condutas, todos os comportamentos. Antes tínhamos
associado integridade com conformidade - eu estou íntegro se não estiver violando
nenhum normativo. E não é isso, é muito além de não violar nenhum normativo, é
realmente ter um comportamento positivo, ter zelo pelo trabalho, saber as
responsabilidades, ter comprometimento, profissionalismo. Por isso que mudamos ao
longo do tempo o nosso conceito do programa de integridade, e hoje estamos com
remediação, detecção, prevenção [...]. Se a prevenção falhar, vamos ter a
remediação. Mas vejo hoje o foco do programa de integridade como prevenção, e
essa questão do conceito nos traz muita confusão, inclusive nas pesquisas (CGU).

Essas mudanças explicariam dificuldades iniciais citadas por alguns entrevistados para
discernir o objeto das ações preventivas e para diferenciar a abordagem que privilegia a
incorporação de valores e mudança cultural, da abordagem do compliance público, já que as
normas brasileiras e o histórico de atuação dos órgãos de controle carregam mais fortemente
esse último significado.
Mudanças no conceito de integridade pública importam alterações no escopo dos
programas, de maneira que as ações previstas nos planos devem refletir as noções
compartilhadas em determinado momento. As alterações também se refletem no processo de
construção da taxonomia de riscos à integridade. Sobre o extinto Ministério da Fazenda,
reporta-se que o levantamento inicial foi ampliado para incorporar riscos como assédio moral,
assédio sexual e discriminação, por demanda de unidade que já possuía essas preocupações e
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via no programa uma oportunidade de legitimar internamente as ações de combate a esses
problemas.
A coerência do processo de implementação depende dos significados que são investidos
na prática, o que é exemplificado pelos trechos a seguir, que representam especificações dos
agentes sobre o que significa a integridade que se busca promover com os programas:
Defino integridade como uma equação [...] com três elementos: ética no nível do
convencimento dos indivíduos (adesão dos indivíduos um código de conduta),
compliance de processos e a dimensão da entrega, porque para ser inteiro, para ser
íntegro, eu tenho como organização pública que garantir as entregas [...] (ME1).
É parte da integridade pública ter uma concepção bem clara das atribuições e
conhecer o regramento, tentar fazer com que o serviço seja cada vez melhor e que a
sociedade consiga entender aquilo como algo útil [...]. A integridade não é só você
ser bonzinho, você seguir suas regras, mas você ser útil para a sociedade (ME2).
Integridade é fazer o que é certo. Está muito associada a conduta, a comportamento,
à conduta das partes, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. E isso está
muito alinhado ao compliance, que é estar vinculado, adotar ações no âmbito
institucional de forma correta, que prezem pelo accountability, pela prestação de
contas (ME3).
É fazer o certo pelo certo, é seguir os princípios da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade [...] os princípios da administração pública são os mandamentos. Você
não vai fazer uma premiação em dinheiro, não vai privilegiar alguém, não vai agir
em interesse próprio, não vai agir no interesse de terceiros, não vai cometer um
ilícito. Se você tem isso arraigado, agir por esses princípios é o principal (ME5).

Seguindo mais fortemente a perspectiva da integridade organizacional, a declaração da
alta administração constante do Plano de Integridade para o biênio 2019-2020 dá ênfase ao
compromisso e aos padrões de comportamento dos agentes públicos, mas também à
sistematização de controles para prevenção, detecção e remediação dos desvios:
(...) o Ministério da Economia tem a responsabilidade de garantir de forma consistente
e perene a sua própria integridade organizacional, notadamente no âmbito das pessoas,
dos processos e dos ritos de controle e accountability. (...) a governança (...) deve ser
pautada pelo inarredável compromisso dos dirigentes e servidores com os mais
elevados padrões de comportamento ético e uma dinâmica de trabalho que garanta a
sistematização dos controles que possibilitem prevenir, detectar e prontamente
corrigir e remediar os desvios éticos, as fraudes e os casos mais graves de corrupção.
(Plano de Integridade do ME, 2019-2020, p.3)

Nessas concepções há um predomínio dos significados relacionados a integridade de
indivíduos, com ênfase no comportamento, na ética, na adesão a códigos de conduta, no
conhecimento e cumprimento das regras, segundo princípios já cristalizados no texto
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constitucional. Há ainda noções relacionadas à integridade organizacional, como compliance
de processos, controles, entregas, accountability. A conformidade a normas e a atuação
vinculada está presente em todas as concepções, mas estas já apontam para uma abordagem
dual, de combinação entre estratégias de compliance e institucionalização de controles, e
estratégias para internalização de valores e regras de conduta.
Sobre a atratividade do programa para a alta administração, há a percepção de que esta
considerava o desenvolvimento coordenado de ações e a troca de informações entre as
instâncias de integridade ao menos como oportunidade para a integração e o aprendizado a
respeito de um Ministério complexo em formação, novamente em linha com a noção de
integridade organizacional:
[...] Olhando para 2019, eu vejo que o programa de integridade é recebido (pela alta
administração) como “aqui tem uma chance a mais de a gente dar ‘cola’ a esse
gigante que é o Ministério da Economia.” (ME1)

De acordo com as entrevistas, a Portaria CGU nº 57/2019 definiu o tom da
implementação do programa em seus primeiros anos: a criação de estrutura para gestão do
programa e de rotinas para elaboração e execução dos planos, o desenvolvimento e a aplicação
de metodologias de gestão de riscos à integridade, a prioridade dada aos temas de conflito de
interesses, nepotismo e canais de denúncia na elaboração de procedimentos internos e ações
de comunicação. As capacitações e orientações da CGU alcançam mais diretamente as
instâncias de integridade do Ministério, que já possuem canais de comunicação bem
estabelecidos com a Controladoria-Geral da União. A atitude desses agentes não é de
questionamento, mas de busca de parceria com a CGU e conformidade com os referenciais:
Mantemos uma parceria muito fina com a CGU, inclusive no âmbito do Prevenir
divulgamos algumas ações da CGU (ME4).
Além da experiência própria adquirida ao longo dos anos, temos usado bastante os
materiais da CGU. Porque a CGU passa orientações, não é bom ir em sentido
contrário e ter que corrigir depois o realizado. Então usamos as orientações da CGU
e da rede GIRC também (ME3).

A compreensão das práticas é também mediada pela participação dos agentes em um
fórum interorganizacional: a Rede Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos Rede GIRC, criada em 2017 para desenvolvimento de parcerias, debates e disseminação de
boas práticas, e liderada pelo Ministério da Economia e pela CGU. Reuniões mensais, que

49

envolvem não apenas o setor público, como também universidades, ONGs e empresas, são
disponibilizadas no website da rede, divulgadas na extranet do Ministério e nas reuniões do
CRTCI. A participação nessa rede contribuiria, na visão dos entrevistados, não apenas para
aprendizado e redução das incertezas sobre as práticas, como para identificação de possíveis
medidas a serem incorporadas ao programa, ressaltando-se o cuidado em relação aos que
pretendem “vender uma série de soluções.”
Por fim, a disseminação interna do programa a representantes de órgãos e entidades do
Ministério da Economia foi viabilizada pela participação dessas unidades no CRTCI, em que
se estabeleceu uma rotina mensal para discussão sobre temas afetos à integridade. Na primeira
reunião, em 25 de abril de 2019, “houve uma densa apresentação” dos aspectos do programa,
incluindo proposta de atuação, pilares, conceitos e diferenças entre problemas e riscos.
Incertezas quanto ao escopo do programa, aos seus benefícios e ao conceito de
integridade em diversas normas sobre governança ainda são consideradas dificuldades para
disseminação do programa e assimilação das responsabilidades relativas ao tema em diferentes
níveis do Ministério:
Precisamos amadurecer melhor o conceito da integridade, amadurecer melhor o que
queremos do programa. Às vezes começamos com uma ideia, principalmente por
conta de um normativo, vamos caminhando e percebemos que não era bem aquilo
que precisaríamos mudar, ou que há melhores formas de se atingirem os objetivos.
[...] Acredito que vamos evoluir à medida que as pessoas foram entendendo o que é
integridade, o que é o programa de integridade e o que são todos aqueles decretos de
governança e a importância disso para o trabalho delas (ME11).

Mudanças nos sistemas nacionais de integridade podem implicar novas alterações à
implementação dos programas nos Ministérios. Esses sistemas precisariam evoluir no sentido
de maior estabilização e clareza quanto aos conceitos e às competências para gestão da
integridade. De acordo com a OCDE (2021, p.19), mais importante do que o conceito é sua
operacionalização e o impacto sobre o comportamento dos agentes públicos. No entanto, com
a criação do Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal em 2021, haveria o
risco de sobreposição com o Sistema de Gestão da Ética, instituído em 2007, que também tem
o objetivo de promover de forma ordenada e uniforme ações que tratam de conduta e ética no
Executivo Federal. Isso traria confusões sobretudo quanto às responsabilidades para promoção
de valores, treinamentos e abordagem a conflito de interesses (OCDE, 2021, p.19).
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No relatório Fortalecendo a Integridade Pública: Consolidando as Políticas de
Integridade no Poder Executivo Federal (2021), a OCDE recomenda melhor definição das
responsabilidades, simplificação das normas, e que se reduza a complexidade dos conceitos
associados à promoção de uma cultura de integridade, a fim de se dar clareza e relevância ao
tema. A proposta é que funções preventivas relacionadas a ética e à gestão de conflito de
interesses seja transferida de Comissões de Ética para Unidades de Gestão da Integridade
(UGI), com pessoal profissionalizado e permanente, o que hoje não é uma obrigação
normativa. Outra recomendação é que os papéis das UGIs sejam claramente comunicados
dentro do SIPEF (OCDE, 2021, p.21). O atendimento a essas recomendações tende a favorecer
a implementação, na medida em que clareza de conceitos, responsabilidades e competências
aumentam a coerência das práticas, mas é algo que ainda depende de discussão e esforço de
consolidação de normas sobre o tema no Poder Executivo federal.

4.4.2 Participação Cognitiva

A incorporação de uma prática depende do trabalho que define, mobiliza e organiza os
atores nela implicados (MAY et al, 2009, p.7). Políticas, estruturas e planos são os meios pelos
quais uma organização assimila novas práticas para atingir níveis aceitáveis de adequação
operacional, cultural e estratégica (WEINER; LEWIS, LINNAN, 2008, p. 297).
No quadro a seguir, representa-se de maneira sumária como se organizou o trabalho
para implementação do programa de integridade, tal como definido na segunda Portaria de
instituição do programa:
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Quadro 8. Definição de papéis e de rotinas de gestão do Programa de Integridade

Fonte: elaboração própria, com base na Portaria ME nº 241, de 9 de junho de 2020.

A despeito das orientações da CGU para que se criasse uma Unidade de Gestão da
Integridade (UGI) com atribuições para gestão do programa, preferencialmente nas
Assessorias Especiais de Controle Interno (AECI), o Ministério formou para essa finalidade
um colegiado composto por Ouvidoria, Corregedoria, Comissão de Ética, Assessoria Especial
de Controle e Secretaria de Gestão Corporativa, denominadas instâncias de integridade, e que,
à exceção da Comissão de Ética, estão subordinadas administrativamente à SecretariaExecutiva do Ministério. A princípio se estabeleceu um rodízio para coordenação desse
colegiado, até que se decidiu que a função seria exercida de forma permanente pelo Assessor
Especial de Controle Interno, definido como ponto focal na interlocução com a CGU (CGU,
2019, p. 7).
Não foram de início criadas novas estruturas, tampouco mobilizadas novas capacidades
para dedicação exclusiva ao programa. Apenas em 2021 houve mudanças na unidade de apoio
técnico e administrativo da Comissão, com as funções de coordenar a elaboração e fazer o
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acompanhamento dos planos: a responsabilidade foi transferida da Diretoria de Prevenção da
Corregedoria (DIPREV/Coger) para a Coordenação de Riscos da AECI (CORIS/AECI).
Essa forma de organização colegiada, vista como algo particular e atípico, foi
justificada pelo aproveitamento da capacidade e otimização das competências, experiências e
informações detidas pelas instâncias de integridade, pela complexidade do Ministério, o que
requer cooperação como meio de acelerar o aprendizado sobre a instituição, pela falta de
recursos humanos para uma unidade dedicada e pelo histórico de relacionamento direto da
maioria dessas instâncias com a CGU. Esse modelo já vinha do Ministério da Fazenda e foi
replicado no Ministério da Economia, desta vez com o desafio de que as instâncias iniciavam
ao mesmo tempo um processo de convergência de diferentes culturas de gestão.
A interação entre as cinco instâncias é apoiada por uma disciplina de reuniões
quinzenais, em que podem ser chamados a participar outros servidores, consultores e
especialistas. Os entrevistados destacam que nessas reuniões são repassadas tendências, revistas
iniciativas e discutidas abordagens, e que o aprendizado decorrente da troca de informações
entre as instâncias é um dos principais ganhos do programa até o momento.
Ao CRTCI foram atribuídas as funções de orientação estratégica, deliberação sobre os
planos, monitoramento da gestão de riscos e avaliação das atividades. Esse colegiado, que tem
a participação de pontos focais das instâncias de integridade, é composto por representantes de
todas as Secretarias e Secretarias Especiais, além de entidades autárquicas e fundacionais
vinculadas ao ME, e constitui um meio de assegurar a participação das unidades
organizacionais, o compartilhamento de experiências e a discussão, em base contínua, sobre
os temas relacionados à integridade, segundo uma disciplina de reuniões mensais. Essas
unidades e seus gestores têm a responsabilidade de realizar o gerenciamento de riscos,
inclusive os relacionados à integridade, de acordo com a política do Ministério, além de
monitorar, documentar e dar transparência às avaliações sobre gestão de riscos.
Há diferentes percepções quanto ao grau de participação dos órgãos e entidades
vinculadas do Ministério. Se por um lado comparecem às reuniões em ambiente virtual mais
de 60 pessoas, o que para alguns representa boa adesão a esse esquema de trabalho, por outro
lado existe a percepção de que poucos integrantes efetivamente participam, o que se nota pela
leitura das minutas de reuniões do colegiado. Na 4ª reunião do CRTCI, de julho de 2019,
manifestou-se a preocupação quanto ao “esvaziamento gradual do comitê”, com sugestões para
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aumento da participação, como a disponibilização de estatísticas de presença, redução do
tempo das reuniões e maior objetividade no tratamento dos assuntos. A iniciativa de outras
unidades com áreas de risco estruturadas, e que pesquisam e compartilham soluções, é
considerada um fator de motivação para as demais.
O Programa de Integridade é um projeto estratégico, acompanhado pelo escritório de
projetos do ME. Planos de integridade, com as ações a serem implementadas a cada biênio,
são formulados a partir da consolidação das propostas de ação de cada instância de integridade
e das unidades organizacionais do Ministério. As mesmas unidades participam tanto da
proposição como da deliberação sobre os planos e da avaliação de seus resultados. Trata-se de
uma organização de trabalho cooperativa; a estrutura não é hierárquica, e há baixa
diferenciação entre tomadores de decisões e os responsáveis por implementá-las.
As Portarias de instituição do programa também asseguram a participação da área de
comunicação interna do ME, a Assessoria Especial de Comunicação Social. Os aportes dessa
unidade são considerados críticos, na medida em que as iniciativas do programa implicam uma
pauta permanente de comunicação, que demanda conhecimentos especializados para
divulgação dos temas:
A área que hoje mais demandamos é a de comunicação. Diria que 70% das medidas
de mitigação de riscos de integridade passam por mudança de cultura, não tem como
essa área não ser muito próxima (ME5).

Um dos eixos do programa é o comprometimento e apoio da alta administração
(Ministro, Secretário-Executivo, Secretários, Diretores e ocupantes de cargos equivalentes).
Foram utilizadas diferentes formas de mobilização e envolvimento desses atores: i) as
Portarias do programa definem como diretriz o “comprometimento da alta administração” e
estabelecem a obrigação de que esses atores participem de treinamento periódico, no mínimo
anual, sobre integridade, conduta ética e gestão de riscos, além de que prestem contas desse
treinamento e manifestem ciência da Portaria por ocasião da posse; ii) os planos de integridade
são aprovados pela alta administração, que recebe os reportes sobre a implementação do
programa e sobre os riscos da instituição; iii) esses atores, inclusive o Ministro, participaram
do podcast do programa e de diversos eventos sobre integridade, sobretudo a partir de 2021,
quando a CGU passou a demandar mais fortemente evidências dessa participação; iv) na
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Campanha de Valores do ME, os valores escolhidos pelos servidores foram validados pela alta
administração, e adotou-se a estratégia de que cada Secretário Especial apresentasse um valor:
Em junho de 2021, cada Secretário Especial do ME foi convidado a falar sobre um
valor, em evento que foi aberto para todos os servidores. Eles tiveram que explicar
para os servidores por que os valores são importantes para o ME. Foi uma estratégia
proposital de colocar na boca do Secretário Especial os valores. Em que medida isso
produziu convencimento junto à nossa alta administração entra na dimensão do
intangível. É dificílimo aferir, mas foram convidados a serem multiplicadores dos
próprios valores organizacionais (ME1).

Embora a alta administração participe de algumas ações de comunicação e promoção
de valores, predominam as percepções de que nem sempre dedica o tempo necessário para
tratar do assunto, não considera o programa como prioridade e nem sempre garante a
adequação de recursos e condições para melhoria das ações do programa (o apoio verbal não
se traduz em patrocínio). Além disso, entende-se que o “tom do topo”, um dos princípios do
programa, traz alguma preocupação. Segundo Zablow (2006, p.26), o “tom do topo”, fundado
no apoio e na integridade pessoal das lideranças da organização, é essencial para sustentar a
internalização de valores, uma vez que os agentes baseiam sua percepção sobre cultura
organizacional no comportamento observado das lideranças. Há a percepção entre os
entrevistados de que quando o “topo” tem seu comportamento questionado e submetido a
escrutínio público, é necessário um esforço adicional para rever o “posicionamento da
integridade” do órgão e as ações direcionadas aos públicos interno e externo, “para que não se
caia em descrédito.”
As fragilidades relacionadas à participação da alta administração são explicadas por
fatores como a crise fiscal, que desloca o foco para demandas consideradas mais urgentes:
Os tempos não parecem favoráveis para esse ‘tone from the top’[...]. Se faz um
programa de integridade, ninguém se manifesta que é contra - todo mundo é a favor.
Mas veja as agendas de Ministros, Secretários: tem espaço na agenda deles para
melhorar isso aqui? Esse tempo não está lá. [...] Já há algum tempo estamos em uma
crise, e isso comprime a agenda. Se a agenda está comprimida, você tem que ter mais
vontade ainda para abrir espaço para essa temática. E aí eu acho que ela não tem
tido espaço. Há poucas pessoas falando muito sobre integridade (ME10).

Outras razões, apontadas por representante da CGU, dizem respeito ao descompasso
entre o tempo de maturação dos resultados do programa e o tempo de permanência desses
atores na administração:
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A alta administração pensa mais nas entregas que talvez repercutam mais na mídia
ou para manutenção de seus cargos, e a integridade acaba ficando para um segundo
momento. Eles sabem que é importante, mas que não tem esse retorno imediato. O
nosso retorno é mais a médio, longo prazo, mas qual o modelo de nossa
administração pública? A alta administração está ali por pouco tempo, e quer algo
que lhe dê um retorno imediato ou, “eu preciso entregar isso aqui”, isso vai ser
prioridade. Por que ela focará em algo que é cultura, que vai levar tempo? O
programa é uma construção, um investimento. Claro que anunciar o programa é
bacana, dá mídia, mas tornar isso sustentável e perpetuar isso...ela já tem na cabeça
que não vai ser com ela, porque daqui a um tempo também não estará ali (CGU).

Para compensar em parte essas fragilidades, foi proposto por um dos participantes o
desenvolvimento de lideranças intermediárias nas figuras de ocupantes de cargos de DAS 101.4
e DAS 101.5, que teriam maior tempo de permanência na organização e capacidade de
influência e diálogo para gerar convencimento tanto entre a alta administração como entre os
componentes da estrutura inferior. Não existe, até o momento, esforço específico para
mobilização dessas lideranças.
Destaca-se ainda que os programas de integridade podem servir a outros propósitos,
como o de melhoria da imagem da instituição, mas por uma falta de tradição do Estado em
lidar sistematicamente com a integridade, há o risco de prevalecer uma atitude de mera
satisfação dos requisitos mínimos obrigatórios. Por isso, enfatiza-se o elemento da persuasão,
a necessidade de se promover o alinhamento do programa de integridade aos valores dos
participantes, o que Klein e Sorra (1996, p.1964) estabelecem como uma das condições
necessárias para o processo de implementação:
[...] A motivação do programa é extrínseca [...] não temos uma tradição de trabalhar
essa temática, de sermos exigentes com o Estado. É complicado, é extrínseco, e assim
vai demorar muito mais. Existe um elemento (no setor privado também) de marketing;
dizer que você tem um programa de integridade ganha pontos, mas não é aquela coisa
que vem de dentro, e você olha quem mede isso, deixa eu ver quais são as perguntas
que eu vou atender especificamente as perguntas para eu pontuar na medição. Pelo
fato de ser extrínseco, existe toda a questão da venda; se a motivação não é intrínseca,
você precisa ajustar seu discurso à motivação do receptor (ME10).

Uma das alternativas propostas pelos entrevistados para gerar maior comprometimento
e uma tensão para a mudança (GUSTAFSON ET AL., 2003, p.754) é divulgar pesquisas que
apelam aos valores e preocupações dos atores envolvidos, que tendem a privilegiar resultados.
Nesse sentido, tomando-se a integridade como algo instrumental, alguns entrevistados sugerem
mostrar como ações de prevenção e tratamento a problemas como assédio e fomento a uma
cultura de abertura afetariam positivamente o moral e o desempenho dos servidores; em outra
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perspectiva, poderiam ser apresentadas pesquisas sobre como programas de integridade afetam
a confiança do público, e como os resultados de políticas públicas são afetados pela confiança
dos destinatários dessas políticas.
Por fim, buscou-se identificar se havia outros atores, além dos mobilizados (instâncias
de integridade, unidades organizacionais de níveis mais altos, área de comunicação interna, alta
administração), que poderiam dar contribuições relevantes ao programa, mas que não estão
envolvidos. Segundo os entrevistados, pelo próprio modelo do programa, áreas de
desenvolvimento institucional e de gestão de pessoas têm participação ainda limitada. Como
possuem expertise nos processos de recrutamento e desenvolvimento de servidores e gestão do
clima organizacional, poderiam ser mais acionadas para desenho das iniciativas com foco em
pessoas. Considera-se também que há baixo envolvimento de gerências médias, exceto as
voltadas à gestão de riscos, e que engajar essas gerências seria necessário para difusão interna
do assunto e alcance de um maior número de servidores.

4.4.3 Ação Coletiva

A operacionalização do programa é sustentada pelo trabalho de compatibilização de
suas atividades com especialidades, processos e rotinas de trabalho preexistentes, pela
integração dos conhecimentos profissionais e compartilhamento de informações em uma rede
de atores, pelas adaptações aos contextos externo e interno da organização e pela mobilização
de recursos necessários à execução das atividades (MAY; FINCH, 2009, p. 544-546).
Para o cumprimento de suas funções na Comissão Executiva do programa, as cinco
instâncias de integridade tiveram que incorporar às suas rotinas a proposição dos planos de
integridade, a elaboração dos relatórios de acompanhamento, a manifestação sobre temas
relacionados à integridade no CRTCI e o apoio técnico aos órgãos e entidades vinculadas do
Ministério. Embora se entenda que “as cinco visões se complementam” e permitem que essas
instâncias realizem melhor suas próprias competências regimentais, houve a necessidade de se
compreender em que medida o programa era compatível com suas rotinas de trabalho:

[...] Todas essas cinco áreas incorporaram como parte da sua atividade a dedicação
às agendas do programa de integridade, e aí existe uma zona cinzenta. [...] Eu
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arriscaria dizer que tudo o que a Corregedoria e a Comissão de Ética fazem está
contido no programa de integridade. Não necessariamente tudo o que a área
corporativa do Ministério faz está contido no programa de integridade, até porque é
uma área muito grande, são cinco diretorias, é um gigante dentro do gigante. Nem
tudo o que o Controle Interno e a Ouvidoria fazem está contido no programa (ME1).

Embora tudo o que a Corregedoria faça “esteja contido” no programa, manifestou-se
incompatibilidade entre o volume do trabalho então exercido por uma de suas divisões, a
Diretoria de Prevenção (DIPREV), e as novas atribuições que foram dadas a essa Diretoria para
o apoio técnico e administrativo à Comissão Executiva do programa. Reporta-se que a DIPREV
possuía várias outras competências e que, por ter uma equipe reduzida, não tinha condições
para sustentar esse apoio. Além disso, todas as demais instâncias de integridade sofriam com
carência de pessoas. Foi necessário lançar um Edital interno ao final de 2020 para recrutamento
de dois novos agentes públicos, que passaram a integrar a CORIS/AECI em abril de 2021. Essa
unidade passou então a exercer a função de apoio técnico e administrativo, com a dedicação
exclusiva desses novos agentes, que vinham de experiências com conformidade e gestão de
riscos no setor privado.
Para alguns entrevistados, o modelo de gestão do programa tem algumas restrições: não
há estrutura própria e papéis claramente definidos que deem destaque ao tema e que permitam
que se cobre das unidades organizacionais a proposição e a implementação de ações de
integridade. Também os processos de gestão de riscos são descentralizados: existe apoio e
acompanhamento por parte do CRTCI, mas não há supervisão e controle central, pois se admite
que não há recursos para que se exerçam essas funções. Uma das soluções propostas para essa
dificuldade de gestão seria constituir uma estrutura própria, discernível no organograma, como
Unidade de Gestão da Integridade, tal como recomendado pela CGU. No entanto, prevalece o
entendimento de que o modelo colegiado em geral funciona bem, e que não existe motivo para
alterá-lo enquanto não houver norma que assim determine.
Essa percepção da compatibilidade das próprias metas com as novas rotinas de trabalho
e com o modelo de atuação conjunta é comum à maioria entrevistados representantes das
instâncias de integridade. Representantes de Ouvidoria, por exemplo, relatam que o
aprendizado mediado pela integração entre as instâncias facilita o tratamento das manifestações,
a comunicação com o cidadão e o planejamento das unidades, ao propiciar visão abrangente da
instituição; integrante da unidade menos estruturada e profissionalizada, a Comissão de Ética,
reporta melhores condições de propor iniciativas de prevenção sob a bandeira do programa, ao
amparo de outras instâncias que possuem maior força política interna e acesso à alta

58

administração. A melhor comunicação que se estabeleceu entre as instâncias é um resultado
imediato atribuído ao programa:
Nós nos comunicávamos, antes do programa, quando as coisas se esbarravam. Hoje
nos comunicamos o tempo todo, entendemos os problemas do Ministério e temos
capacidade de analisar e até de ter uma opinião sobre o que é bom ou não é, e o
porquê. Esse aprendizado foi bastante significativo (ME2).

Em que pese haver melhor comunicação, troca de experiências e de conhecimento
profissional entre as instâncias de integridade, a atuação conjunta ainda não resultou em
exploração das bases de informações e dados que essas instâncias produzem. Há subutilização
de dados produzidos pelo Ministério sobre denúncias, reclamações, apuração e
responsabilização, apontamentos de órgãos de controle e eventos de quebra à integridade. As
informações produzidas por Ouvidoria, Comissão de Ética, Corregedoria e Controle Interno
não são integradas e não circulam para as unidades organizacionais e entre as instâncias de
integridade. Ainda há pouco conhecimento baseado em dados sobre frequência, padrões,
tendências e impactos das infrações, o que indica um potencial ainda a ser explorado para
melhor compreensão das fragilidades do Ministério e desenho de ações preventivas.
Não existe um fluxo de informações estabelecido da Corregedoria, da Comissão de
Ética, direto ao Prevenir. É uma questão de organizar a base, de padronizar. Qual a
grande dificuldade do Ministério da Economia, além da capacidade operacional? Se
você não tem padronização, você não tem dados, não gera estatística, não gera
indicadores. Talvez a maior dificuldade operacional que temos seja conseguir
padronizar (ME5).
Análise de dados pura, conseguir entender problemas de forma mais ampla, não
avançou como gostaríamos. Houve falta de pessoal especializado em fazer essa
análise de dados mais robusta, mas a expectativa é evoluir nesse aspecto (ME3).
Há muito ainda a se desenvolver nessa questão da incorporação dos dados. O
gerenciamento de riscos até então foi produzido de forma muito estanque, com essa
visão que parte de experiências e expertises acumulados pelos gestores. Eu acho que
esse casamento é algo que ainda precisa acontecer (ME8).

Aponta-se que a falta de padronização e de capacidade operacional são obstáculos para
o aproveitamento dessas informações, e que estudos sobre as tendências e análise das causas
dos desvios, que constituem uma das premissas do programa, apenas começaram a ser
realizados. Uma das soluções propostas pela CGU, que reconhece que em geral essas
informações não circulam internamente nos Ministérios, é a construção e disponibilização de
um painel, que deverá servir de suporte à gestão de riscos:
A informação existe, ela pode e deve ser usada, mas não tem uso. Então, como
entrevistamos muitas UGIs, vimos que eles não usam essas informações. É incrível,
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mas não circulamos informação nos nossos órgãos [...]. Então pensamos – a CGU
tem muitos dados, de todas as funções de entrega. Vamos colocar todos esses dados
em um painel e munir as UGIs dessas informações, para eles verem que ali há uma
base para gestão de riscos, que eles não precisam sofisticar muito (CGU).

Os primeiros trabalhos internos para fornecimento de informações qualificadas às
unidades organizacionais como base para gestão de riscos são representados pelos “relatórios
de subsídios” feitos pela Corregedoria, com o apoio da Assessoria Especial de Controle Interno.
Dois levantamentos, com exploração dos dados de Corregedoria, foram inicialmente realizados:
um voltado à Subsecretaria de Perícia Médica e outro referente à Secretaria de Patrimônio da
União. A proposta é consolidar as informações sobre os incidentes, ajudar a identificar e a
ranquear os riscos de acordo com a exposição e apresentá-los de forma categorizada ao gestor,
com quem devem ser discutidos os riscos e as medidas gerenciais de prevenção. Há, contudo,
necessidade de recursos para que esse trabalho alcance todas as Secretarias do Ministério:
Precisamos reunir uma equipe e desenvolver isso, será uma nova atividade,
precisaremos de uma nova expertise de servidores, porque são atividades que até
então não eram executadas - a extração e o tratamento dessa base. A origem seria o
CGU-PAD e o e-PAD; teríamos que ter alguma ferramenta interna que pudesse
facilitar essa depuração (ME8).

Quanto aos órgãos do Ministério, percebe-se que as obrigações que lhes foram
atribuídas para gestão dos riscos à integridade implicam acúmulo de trabalho, bem como
esforço para conhecer e aplicar a metodologia, considerando que poucas unidades do Ministério
possuem estruturas para atuação dedicada à gestão de riscos. Por essa razão, foram realizadas
capacitações, troca de experiências no âmbito do CRTCI, oficinas de liderança e certificação
de multiplicadores em gestão de riscos. Ações de comunicação para sensibilização dos gestores
em relação a essa temática fazem parte dos planos bianuais para 2019-2020 e 2021-2022.
Entende-se que capacitação e disponibilidade de apoio técnico são necessárias, mas
insuficientes para o envolvimento dessas unidades na gestão de riscos: o acesso a informação
gerencial qualificada e a orientações mais precisas sobre as alternativas de tratamento dos riscos
são percebidos como fatores que removem os obstáculos para a incorporação da prática, na
medida em que reduzem as incertezas.
A mobilização adicional de recursos humanos para a execução do programa consistiu
no recrutamento dos agentes para a unidade de apoio técnico e administrativo. Julga-se que o
gasto orçamentário com as atividades é mínimo, e que a operação em ambiente virtual é um
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meio de viabilizá-las e de alcançar um maior número de pessoas. Houve necessidade de buscar
soluções em contratos de comunicação já existentes para a continuidade de ações destinadas
aos públicos interno e externo do programa, como o podcast do Prevenir, mas se reforça que
ainda há carência de recursos para as ações de comunicação e capacitação, inclusive de pessoal
especializado. Não se identificou em documentos administrativos a previsão dos custos e de
recursos necessários para execução das ações planejadas, o que segundo um dos participantes
é algo que deverá no futuro constar dos relatórios gerenciais à alta administração.
Entre os temas mais recorrentes da pesquisa está a complexidade do ambiente interno.
O Ministério possui unidades descentralizadas em todos os estados brasileiros (representações
da Secretaria Especial de Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da
Secretaria de Gestão Corporativa, da Secretaria de Patrimônio da União e da Secretaria de
Trabalho). No entanto, a percepção é que o programa está centralizado em Brasília e que
instâncias como a Comissão de Ética, composta de três membros titulares e três suplentes, têm
poucos meios de alcançar os servidores nos diferentes estados:
O ME existe em todos os estados e capitais, há gerentes em outras cidades maiores
que não são capitais, e nós só temos três pessoas para cuidar da Comissão de Ética,
que mal dão conta de Brasília. Deveria haver uma pessoa na Comissão de Ética para
cuidar de cada estado de maior tamanho, pelo menos. E isso depende da
sensibilização da alta administração. Se fizer esse tipo de projeto, de seleção de
representantes locais, seria excelente (ME6).

O mesmo desafio é percebido por representante da Secretaria de Gestão Corporativa,
que possui nove superintendências e dezesseis gerências regionais, que fazem as próprias
contratações:
Por que tratamos o tema integridade como estratégico? Devido ao desafio que é fazer
programas que combatam fraudes e corrupção em todos os estados brasileiros. Como
alcançar essas pessoas é o maior desafio da SGC, como fazer com que o plano de
integridade e o tema integridade alcance as nossas pontas (ME9).

Com a formação do novo Ministério e a implementação do programa, o entendimento
é que foram reduzidas as ações de promoção da integridade mais direcionadas para esse
público, que antes ocorriam em ambiente presencial:

61

O Norte é sempre o paradigma de quem está distante. [...] Esse público foi convidado
a participar de agendas virtuais, incluindo as palestras sobre conflito de interesses.
Mas uma coisa é o chefe da regional estar presente, e outra coisa é o servidor da
regional. O chefe da regional talvez saiba que o Programa de Integridade existe, o
servidor está muito longe dele. Na época do presencial eram feitas algumas rodadas
de viagens pelas SAMFs (Secretarias de Administração Fazendária), que eram
vinculadas ao Ministério da Fazenda. Depois do Ministério da Economia passamos
a ter iniciativas mais erráticas quanto a isso (ME1).

Para alguns entrevistados, uma possível solução para os problemas de falha na
comunicação entre a unidade central e as descentralizadas seria o planejamento orientado para
capacitação e comunicação com os servidores da ponta, com a mobilização das chefias
imediatas, que têm a oportunidade de integrar e acompanhar essas ações em planos de trabalho
dos servidores no Programa de Gestão 2:
Vejo uma oportunidade muito grande pelos Programas de Gestão, pelo teletrabalho.
Preciso separar uma reserva técnica na qual o servidor da base possa se capacitar,
não posso deixá-lo abandonado. [...] Preciso de trilhas de capacitação, de reservas
para capacitar aquele colega para fazer oficinas, para que ele consiga primeiro
enxergar o resultado do trabalho dele no planejamento. Vamos conseguir alcançar o
servidor que está na base por meio de planejamento, e de pensar neles cada vez mais.
Se deixar esfriar, ele se distancia (ME9).

Além da complexidade relacionada à descentralização administrativa, ao tamanho e à
distribuição da força de trabalho, a criação do Ministério da Economia implicou a alteração na
dinâmica de ambiente interno, com a integração funcional de estruturas com práticas de gestão
e níveis de maturidade distintos. Em 2019 foi necessária, por exemplo, a reorganização da
Ouvidoria do ME:
O primeiro passo quando assumimos e recebemos o grupo foi entender qual era a
situação em que esse grupo estava. Eram cinco unidades que estavam se juntando,
com culturas diferentes, e havia uma diferença muito grande de conhecimento e de
maturidade das Ouvidorias. Nós tínhamos Ouvidorias que já estavam mais maduras
em termos de tratamento de manifestação, e havia outras que eram muito recentes.
Tínhamos uma dificuldade muito grande pelo nosso corpo funcional, porque a
Ouvidoria é uma unidade grande no quantitativo de pessoas, mas é pequena em
termos de servidores. São mais ou menos 80% de terceirizados para 20% de
servidores. Os servidores, em razão disso, acabaram ficando nas funções mais
gerenciais, e tivemos que criar toda uma estrutura para atuar (ME11).

2
Modelo de trabalho que disciplina o exercício de atividades em que os resultados possam ser
mensurados e diretamente acompanhados pelos gestores, instituído pela Administração Pública Federal por meio
da Instrução Normativa SGP/ME nº 65 de 2020.
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Reporta-se que algumas unidades de Ouvidoria que vieram a integrar a do Ministério
não seguiam exatamente o que definia a Lei nº 13.460/2017, que dispõe sobre participação,
proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. Essas unidades teriam criado
sua própria nomenclatura, seus próprios tipos de demandas, o que fez com que os agentes não
conhecessem os tipos que estavam previstos na Lei. Houve um trabalho de convergência
baseado em capacitação dos agentes, estabelecimento de avaliações mensais de desempenho e
especialização de equipes de monitoramento e de qualidade. Mapeamento e alteração de
processos de trabalho e ajustes de sistemas foram também necessários para a incorporação da
Ouvidoria previdenciária à Ouvidoria do ME:
Com as mudanças estruturais de 2019, o INSS ficou órfão, não tinha quem cuidasse
de suas manifestações. E aí foi feito um acordo entre a Secretaria-Executiva do ME
com o INSS, para que pudéssemos tratá-las. [...] Fizemos alguns ajustes no sistema
que eles utilizavam para atender a Lei, e estamos agora nesse processo de migração
para o Fala.BR, porque o sistema deles era muito antigo. [...] A equipe da Ouvidoria
previdenciária era muito grande, e quando juntamos todos, fizemos uma
reformulação dos processos de trabalho. Mapeamos os processos e fizemos várias
mudanças. Também tivemos problemas orçamentários, e foi necessário reduzir o
contrato. Hoje nós temos uma equipe bem menor do que recebemos (ME11).

Outra instância afetada pelas mudanças de estrutura do Ministério foi a Corregedoria,
ainda em processo de integração entre as unidades:
As próprias Corregedorias da Fazenda, Planejamento, Trabalho, eram
Corregedorias que não guardavam uma analogia, uma sintonia, nem no porte, nem
no nível de maturidade em que se encontravam. Esse é um desafio ainda hoje,
realmente integrar todas essas áreas (ME8).

Em 2021 houve mais uma mudança estrutural, com o destacamento das pastas de
Trabalho e Previdência do Ministério. As frequentes necessidades de reorganização causariam
dificuldades para se traçar uma estratégia de longo prazo para melhoria da integridade no órgão,
e possíveis problemas operacionais em instâncias de integridade, dada a perda de servidores
para as estruturas recriadas:
No longo prazo é bastante difícil prever (os resultados do programa), porque existe
mudança de governo, sabemos que estamos em um momento sensível no Ministério
da Economia, e há alguns meses vem sendo objeto de conversa o fatiamento. Está aí
para todo mundo ver. O clima não fica dos melhores, e os funcionários ficam
preocupados. Inclusive a nossa equipe está perdendo gente para o Ministério do
Trabalho e Previdência (MTP), que foi recriado (ME5).
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Todas as cinco instâncias de integridade foram acionadas pela Diretoria de Gestão
Estratégia do órgão para discutir, em bloco, a transição do MTP. As unidades de Trabalho e
Previdência que então integravam o CRTCI, onde se trocam experiências sobre temas relativos
à integridade e gestão de riscos, foram instadas a continuar a participação nesse comitê, como
convidadas.
Segundo a perspectiva de representante da CGU, as mudanças estruturais impactam
fortemente o programa, ao dificultarem a construção de uma identidade institucional e alterarem
a estrutura de riscos à integridade, além de implicarem a reorganização das bases de dados do
órgão:
Impacta muito, porque o programa representa a instituição. Ele é feito segundo o
porte, a natureza, o negócio da instituição, e é baseado em riscos. Toda vez que se
tira uma atribuição e se coloca outra estamos falando de mudança dos riscos. O
Ministério da Economia veio em uma construção. Quando se juntaram Economia,
Trabalho, Planejamento... foi refazer todo o programa de integridade, refazer toda a
gestão de riscos. [...] Agora recriaram o Ministério do Trabalho. Para a CGU
também impacta muito. Vamos refazer todo o painel de informações, então
precisamos esperar a unidade se organizar para montar o painel. É complicado. Acho
que a pior coisa que podia acontecer para o programa de integridade, além da falta
de apoio da alta administração, são essas mudanças de estrutura (CGU).

Outros fatores de ambiente interno são também apontados como desfavoráveis: a
resistência a mudanças e a falta de cultura de planejamento, que seria fundamental a uma
abordagem voltada à prevenção.
Em relação ao contexto externo, os desafios mencionados dizem respeito às adaptações
à nova legislação e ao contexto sociopolítico. Como exemplo, foi necessário compreender os
impactos que a Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/21) teria sobre a análise
de processos administrativos disciplinares. A atenção ao contexto sociopolítico é também
considerada necessária, especialmente porque há comunicações ao público externo e
divulgação do programa em mídias sociais. Agentes da implementação do programa têm
participação em reuniões com a Assessoria Especial de Comunicação Interna e com outros
órgãos para discussão de cenários e seleção dos temas mais propícios para divulgação em
determinado momento, evitando-se polêmicas em torno de autoridades políticas do Ministério.
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4.4.4 Monitoramento Reflexivo

O processo de implementação compreende ainda o trabalho de coleta de informações e
avaliação dos efeitos da prática (MAY; FINCH, 2009, p. 564-546). Percepções sobre o
desempenho afetam a confiança na capacidade de implementar coletivamente as mudanças
(WEINER; LEWIS; LINNAN, 2008, p.296).
O monitoramento trimestral do Programa de Integridade do ME foi sistematizado com
base nas medidas definidas nos planos. Esse monitoramento, no nível de produtos, é realizado
pela Comissão Executiva do Programa, que elabora relatórios semestrais. O programa ainda
está sujeito à avaliação anual do CRTCI. Trata-se de um meio de assegurar as entregas previstas
e de identificar de maneira tempestiva as dificuldades de execução. A avaliação, no entanto, é
considerada um desafio: não há formas de se aferir o impacto das iniciativas, e há incertezas
sobre o nível de conscientização produzido pelas ações de comunicação e treinamento. Para a
CGU, avaliar os resultados do programa é uma construção que ainda levará tempo, e não deve
ser a maior preocupação no momento:
Para isso leva tempo. Imediatamente não consigo avaliar o efeito de uma
capacitação, de uma palestra. Não adianta ter pressa. Temos muito essa cultura de
medir - eu quero medir e já quero saber o resultado. E não é assim. A OCDE nos fala
que é preciso ter calma, não tem que fazer e já medir. Você pode monitorar em vez
de medir e avaliar, e eles chamam muito a atenção para isso. Recebíamos muito a
pergunta: quais são os indicadores de integridade? A OCDE vem trabalhando nisso
desde antes de 2017, e eles conseguiram lançar apenas agora seus indicadores. Isso
foi uma construção de 5 anos, praticamente; foi o tempo que levaram para ter esses
indicadores de integridade pública. Integridade é muito subjetiva, é muito
relacionada a pessoas, conduta. Se você me perguntar qual é a efetividade de uma
capacitação de conflito de interesses dentro da CGU, não conseguimos dizer a
efetividade disso. Leva um tempo para saber se vai diminuir as responsabilizações
acerca de conflito de interesses ou não (CGU).

Os participantes relatam, no entanto, dificuldades para saber se as atividades precisam
ou não de incremento, e se estão ou não alcançando seu público. Uma das propostas para
contornar essa dificuldade é a realização de pesquisas internas.
Entre junho e agosto de 2021, a CGU lançou uma Pesquisa de Percepção sobre
Integridade Pública junto a servidores públicos federais. A pesquisa contou com a participação
de 996 agentes públicos do Ministério da Economia. Destes, 41% afirmaram desconhecer
qualquer campanha de comunicação, com temas de integridade pública, veiculada na
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instituição; 66% negaram que integridade tenha sido objeto de algum debate ou reunião de que
tenham participado, 54% não sabiam que o Ministério tem um programa de integridade e 60%
não sabiam que a instituição tem uma unidade responsável pela gestão da integridade. Trata-se
da primeira pesquisa para aferir o alcance e a visibilidade do programa junto ao público interno.
De acordo com os resultados, o programa ainda não é altamente visível e tangível para o
público, contrariando o que seria esperado no modelo de institucionalização formal
(HOEKSTRA, 2016, p.153).
Resultados dessa pesquisa foram encaminhados pela Comissão Executiva do Programa
(Comitê Gestor) para todos os órgãos e entidades do ME, recomendando-se que o conteúdo seja
objeto de discussão nas unidades e faça parte de sua agenda. As cinco instâncias se dispuseram
a participar desses debates e a atuar na sensibilização do tema junto às unidades. Decidiu-se
ainda que a pesquisa será replicada no futuro, como forma de mensurar a eficácia do Prevenir
e o alcance das ações de disseminação da cultura de integridade.
Não foram definidos indicadores e metas que permitam traçar e acompanhar a evolução
do programa ao longo do tempo. A expectativa dos participantes é que, a médio prazo, se
construa um modelo de maturidade para o programa, e sejam elaborados, com base em riscos,
indicadores para as ações previstas nos planos. A partir dos primeiros anos de experiência no
programa, os entrevistados concebem um horizonte temporal de objetivos: a curto prazo os
objetivos são comunicação, sensibilização e capacitação do público interno; a médio prazo
estão previstos o fornecimento de informação gerencial qualificada, bem como a construção
de painéis e indicadores; e a longo prazo, busca-se alcançar “mudança de cultura”, “redução
da percepção de desvios sistêmicos”, “confiança do cidadão”, e “risco à integridade dentro da
tolerância.”

4.5

Execução do Programa

A partir da definição e organização de atores, competências e rotinas de trabalho, bem
como da mobilização de recursos e das adaptações contextuais realizadas durante a
implementação, são executadas as ações orientadas para os objetivos do programa. A maioria
dessas ações está prevista nos planos de integridade, que compreendem medidas propostas pelas
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instâncias de integridade e por unidades organizacionais do Ministério (à exceção das entidades
vinculadas, que possuem planos de integridade próprios).

4.5.1 Planos de Integridade

Em julho de 2019 foi aprovado o primeiro Plano de Integridade do ME, com as ações
previstas para o período 2019-2020. O plano estava fundamentado em quatro eixos: estrutura
de governança e instâncias de integridade; ações das instâncias de integridade, gerenciamento
de riscos e campanhas educacionais e capacitação.
Como o Ministério ainda estava em fase de estruturação do programa e de instituição
da gestão de riscos, esse plano não contemplava medidas específicas para as unidades
organizacionais. O reporte das ações concluídas foi identificado nos Relatórios de Gestão
Integrados do Ministério da Economia e nos Planos de Integridade seguintes. O quadro a
seguir representa as ações executadas de acordo com esse primeiro planejamento, agrupadas
nas categorias de gestão de riscos; controles internos; comunicação e capacitação em ética,
conduta e valores; medidas de conformidade; canais de denúncia e medidas de detecção; e
transparência e relacionamento com o cidadão.
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Quando 9. Ações do Prevenir executadas no período 2019-2020

Fonte: elaboração própria, a partir de BRASIL 2019g, 2021a e 2021b.

Nesse conjunto predominam ações de alcance geral no Ministério: a construção de
capacidades para a gestão de riscos; a implementação de sistemas para gestão de demandas de
órgãos de controle; palestras e campanhas de comunicação veiculadas nas redes internas do
Ministério e produtos disponibilizados também para o público externo (podcast do Prevenir);
sensibilização específica de gestores sobre temas relacionados a nepotismo e conflito de
interesses; procedimentos internos para tratamento de consultas sobre conflito de interesses e
para recebimento e tratamento de denúncias, além de meios para registro e controle das
manifestações; medidas detectivas baseadas no acompanhamento da evolução patrimonial dos
servidores; e transparência ativa e passiva (publicação de currículos, agendas de autoridades,
providências sobre recomendações da CGU; Plano de Dados Abertos e metas para atendimento
à Lei de Acesso à Informação - LAI).
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O Plano elaborado para o biênio seguinte, 2021-22, passa a conter ações específicas
para as unidades organizacionais e medidas de comunicação e capacitação mais direcionadas
para algumas Secretarias e Conselhos do ME, além de unidades regionais. Destacam-se em
2021: o aperfeiçoamento da taxonomia de riscos à integridade, que passa a apresentar eventos
de risco reagrupados em 12 categorias; o predomínio dos temas conflito de interesses e assédio
moral nas ações de sensibilização interna; a campanha de valores do ME; a definição de
procedimentos internos para prevenção do nepotismo e responsabilização por suas ocorrências
(BRASIL, 2021c); medidas de Corregedoria, como a integração entre unidades responsáveis
pela atividade correcional e os esforços para dar maior transparência às ações correcionais;
guias e orientações sobre encaminhamento de denúncias e proteção ao denunciante; e
apresentação sobre os requisitos de transparência e governança no âmbito da Lei do Governo
Digital (Lei nº 14.129/2021).
Quadro 10. Ações do Prevenir executadas em 2021

Fonte: elaboração própria, a partir de BRASIL, 2022a, 2022b.

Em virtude das alterações realizadas ao fim de 2021, como a edição de nova Portaria
de instituição do programa e redefinição das bases para a gestão de riscos à integridade, o
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planejamento para o ano seguinte foi revisto. De acordo com o Plano de Integridade elaborado
para 2022-2023, apenas cinco Secretarias do ME haviam concluído em 2021 ações previstas
no plano anterior. Destaca-se a colaboração da SE-Camex com a Secretaria de Transparência
e Prevenção à Corrupção da CGU como primeira medida, formalizada nos planos, de
incorporação do tema a uma política pública gerida pelo ME, tratando-se neste caso da agenda
de financiamento ao comércio exterior. Além disso, busca-se definir, em resolução, um
modelo de relacionamento dos agentes públicos que atuam nos colegiados da Camex com
partes interessadas, como governos, instituições privadas e organizações não governamentais.
Este é também o primeiro caso, identificado nos planos, de proposta de regulamentação do
relacionamento de agentes do Ministério com partes externas.
Quadro 11. Ações do Prevenir executadas pelas unidades organizacionais em 2021

Fonte: elaboração própria, a partir de BRASIL, 2022b.

Apesar de a Portaria CGU nº 57/2019 estabelecer que os planos de integridade
apresentem os riscos levantados e as ações de tratamento, os primeiros planos do ME, como
os da maioria dos demais Ministérios, não permitem identificar esses riscos, de maneira que
não é possível associá-los às medidas propostas. Julga-se que as informações sobre riscos são
sensíveis, e por isso não são divulgadas ao público externo. A maior parte das ações previstas
para as unidades organizacionais consiste em sensibilização e treinamentos, destinados a ter
efeito difuso, não sendo específicas para determinados processos. Outras ações planejadas
compreendem controles de acesso a dependências, medidas para segurança das informações e
promoção de transparência interna, com a publicação de atas de órgãos colegiados.
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Nas próximas seções são explorados o teor das ações executadas entre 2019 e 2021, o
alcance dessas medidas, os desafios à sua execução e seus resultados imediatos.

4.5.2 Gestão de Riscos à Integridade e Controles Internos

Em junho de 2019 foi instituída a Política de Gestão de Riscos do ME, que tem como
algumas de suas diretrizes promover a capacitação contínua do corpo funcional, especificar os
níveis adequados de apetite e tolerância a riscos e subsidiar a tomada de decisão em todos os
níveis organizacionais (BRASIL, 2019h).
No mesmo período, realizou-se o primeiro levantamento de riscos à integridade no
órgão, que resultou na identificação de 29 tipologias de riscos, classificados nas subcategorias
de desvio ético ou de conduta, ameaças à isenção e à autonomia técnicas, conflito de interesses,
uso indevido ou manipulação de dados e informações, desvio de pessoa ou de recursos
materiais, e corrupção, fraude e desvio de verbas públicas.
Trata-se de um primeiro esforço de estabelecer uma taxonomia que pudesse ser
utilizada como insumo para a gestão de riscos à integridade pelos órgãos do ME, e que derivou
em parte do levantamento que havia sido feito no Ministério da Fazenda em 2018. Foram
estabelecidas ainda a frequência mínima anual de revisão do levantamento de riscos à
integridade, e a responsabilidade de cada órgão e entidade do ME pela gestão dos riscos
considerados mais relevantes, com base em evidências, a partir dos riscos identificados no
primeiro levantamento (BRASIL, 2019i).
De acordo com os entrevistados, o primeiro levantamento pelas unidades ocorreu
segundo um processo simplificado, e não por mapeamento extensivo e maior exploração das
bases de informação, de maneira que as entidades, de acordo com a própria experiência,
selecionaram da lista de 29 tipologias de risco algumas percebidas como mais relevantes para
análise e tratamento:
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Nós disponibilizamos uma tipologia de 29 riscos à integridade, pedimos que cada um
priorizasse alguns e trabalhasse em cima desses. As áreas estão fazendo basicamente
dessa forma, com pesquisas qualitativas internas para saber quais os riscos mais
importantes, e nesses escolhe ou agir preventivamente ou com uma sensibilização
(ME3).

Na perspectiva de representante de unidade organizacional do Ministério, essa primeira
abordagem aos riscos à integridade resultou na aplicação de “controles genéricos” na unidade,
que não guardam relação específica com os riscos identificados:
A lista era, na minha análise, muito grande, com riscos muito distintos. Por
consequência, ficamos com controles muito genéricos do tipo capacitação.
Precisamos de capacitação sobre integridade, sobre ética, precisamos de
treinamentos sobre segurança da informação. Melhorar a cultura - ótimo. Essas
coisas são importantes, mas efetivamente, depois de seis meses, um ano, se você
avaliar os riscos, eles não mudaram. Não tivemos ações específicas voltadas a reduzir
aquele risco ali. Nossa primeira abordagem foi pegar aqueles riscos e tentar tratálos em toda o órgão ao mesmo tempo. Ficou muito difuso. Para dar mais foco, nos
trabalhos de apoio à gestão de risco nas áreas começamos a identificar os riscos à
integridade nos processos (ME10).

Em fevereiro de 2021 foi publicada a segunda versão do Guia de Gestão de Riscos do
Ministério, contendo exemplos de riscos à integridade e de medidas de tratamento, sem, no
entanto, relacionar as medidas aos riscos ou a tipos de processos. Nesse ano ainda estava em
discussão o escopo da avaliação, maneiras de se mensurar a exposição a riscos à integridade, a
definição de apetite a esse tipo de risco - quantidade e tipos de risco que a organização está
disposta a aceitar (ABNT, 2009, p.12) e a parametrização da ferramenta de sistema.
A taxonomia de riscos à integridade do ME foi corrigida e simplificada ao fim de 2021,
com o agrupamento de eventos que, eram na verdade, fatores de outros riscos. Os
procedimentos de identificação, análise e avaliação foram especificados, não havendo,
contudo, orientação quanto ao nível adequado de resposta:
Desses 12 riscos (da nova taxonomia) como será então o registro? O colega vai
avaliar o processo dele, o que chama de objeto prioritário, vai analisar os artefatos
desse objeto prioritário e fará a avaliação, considerando a probabilidade, impacto,
fatores, causas, consequências, e terá a matriz de risco. Ele fará a resposta ao risco,
mesmo sem termos um apetite, porque precisamos paralelamente definir algo que seja
aceitável. Não será agora, não conseguimos neste momento. Quando começamos a
discutir essas coisas sem o apetite sempre tem o problema de definir qual é a resposta
ao risco, já que a resposta é intrínseca ao apetite (ME5).
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No Relatório de Gestão Integrada ME/MTP 2021 (BRASIL, 2022a, p. 49) são ainda
citadas como dificuldades das unidades organizacionais: “ter pessoas qualificadas para
trabalhar com o tema” e “barreira cultural e a necessidade de aprimoramento do sistema
Agatha, de modo a facilitar o preenchimento dos dados e o acompanhamento da gestão de
riscos.” Outra dificuldade apontada diz respeito à avaliação da qualidade dos controles internos
implementados em resposta aos riscos; essa verificação ainda não seria realizada no Ministério
e as áreas ainda não começaram a ser treinadas para executar também essa tarefa:
Ele (o gestor) não sabe o que é um controle, não sabe identificar e não sabe avaliar
se esse controle é adequado [...]. A segunda linha precisa ensinar o gestor como
identificar o controle, precisa fazer uma avaliação ‘in loco’, e verificar a eficácia dos
controles. Não existe um ‘work through’ aqui no Ministério. Nunca vi passar um
processo num ‘work through.’ Nunca vi fazerem determinados caminhos de controle,
um teste de desenho, para que você possa ver onde deve aprofundar o controle, ou
onde ele é excessivo. Aí achamos o problema e vemos se é necessário tratar, mas eles
não têm expertise para isso. Então está difícil de chegar nessa fase de discutir o
controle porque ainda estamos na avaliação de riscos (ME5).

4.5.3 Comunicação e Capacitação em Ética, Conduta e Valores

As ações de comunicação e treinamento de servidores que se desenvolveram no período
2019-2021 tiveram colaboração de todas as instâncias de integridade. Dois temas, conflito de
interesses e nepotismo, foram priorizados nesses anos, com diferentes palestras feitas em
conjunto com a CGU e voltadas para os níveis estratégico, tático e operacional do Ministério,
mas que teriam alcançado maior participação entre ocupantes de cargos DAS 101.4 e
superiores, que estão obrigados à participação anual nos treinamentos.
Ações específicas sobre o tema de conflito de interesses e outros assuntos relacionados
a ética e conduta foram realizadas por Corregedoria e Comissão de Ética a pedido da
Subsecretaria de Perícia Médica, da Secretaria de Previdência, da Secretaria do Trabalho e dos
Conselhos de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema Nacional de Seguros
Privados. Esses casos não seguem um critério de priorização do Ministério, mas ocorreram por
conta do interesse manifesto pelas unidades. Nessas capacitações foram apresentados exemplos
práticos de consultas já analisadas, segundo a realidade dos servidores.
De acordo com levantamentos de Corregedoria e Comissão de Ética, assédio moral é
considerado também um tema prioritário, e começou a constar mais fortemente das
capacitações a partir de 2021:
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Nós não abordamos com tanta ênfase, por exemplo, questões como independência
funcional, como o assédio sexual. Não é que não exista, mas o assédio moral com
certeza está mais recorrente, está mais banalizado (ME3).

Palestras, campanhas, podcast e vídeos educativos são divulgados no website do
Prevenir, na extranet do Ministério, e nas redes sociais do ME. Apesar da diversidade de
materiais, temas e de canais de comunicação, julga-se que há dificuldades de se alcançar o
público interno (como indicam os resultados da Pesquisa CGU), pelas possíveis razões: canais
internos são indiretos, mensagens de divulgação alcançam apenas parte do público, as
mensagens não geram tanto impacto ou apelo, servidores já devem lidar com excesso de
informação:
Nossa extranet é burocrática, você tem que fazer uma senha, um registro todo para
conseguir entrar. [...] Os servidores reclamam de muito e-mail, mas onde está o
interesse da instituição? Acho que isso tinha que ser um pouco mais agressivo. [...]
Imagina como é fazer a comunicação no Ministério da Economia, em que a nossa
rede no início não tinha abrangência total. Trabalhávamos no início com quatro
redes diferentes, se você mandasse seu e-mail não ia, só ia para o pessoal da Fazenda.
Fazer comunicação é muito difícil no Ministério com 44.000 servidores, e ainda mais
as Superintendências, as unidades regionais e as unidades vinculadas. Elas não
recebem. Uma pessoa recebe, o Superintendente, e aí ele vai fazer um filtro do que
ele vai ou não compartilhar. Ficamos muito centralizados. Temos que chegar, mas
são muitas capilaridades (ME7).

Na 27ª Reunião do CRTCI, de novembro de 2021, ressaltou-se a importância da
disseminação das ações de comunicação e da existência de um repositório de informações sobre
integridade para acesso remoto das unidades e Superintendências, sendo proposto que os
Secretários regionais atuem como “porta-vozes” da disseminação dessas informações por meio
de comunicados internos. No mesmo sentido, em 2022 foi criado o Prevenir Mobiliza, iniciativa
voltada para reunir as unidades regionais do ME para discussão dos temas relacionados à
integridade.
Por fim, os valores do Ministério (excelência, transparência, confiança, cooperação,
integridade e inovação) foram selecionados pelos servidores e validados pelo Comitê
Ministerial de Governança, que adicionou o sexto valor que não havia sido mais votado, o da
inovação. São divulgados periodicamente editoriais sobre os valores, além das campanhas
"Integridade Somos Todos Nós", promovida pela CGU, e "Não é Legal", sobre situações de
riscos à integridade no cotidiano dos agentes públicos.
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4.5.4 Medidas de Conformidade

Entre 2019 e 2021 foram criadas normas e estabelecidos procedimentos internos no
Ministério da Economia para dar cumprimento à Lei nº 12.813/2013, que dispõe sobre o
conflito de interesses, ao Decreto nº 7.203/2010, que trata da vedação do nepotismo, ao Decreto
nº 10.153/2019, que dispõe sobre as salvaguardas de proteção à identidade dos denunciantes de
ilícitos e de irregularidades praticados contra a administração pública federal direta e indireta
(além de outras normas relacionadas às atividades de Ouvidoria). Os procedimentos sobre essas
últimas serão tratados na seção seguinte, sobre canal de denúncias.
O procedimento que disciplina a análise de consultas sobre a existência de conflito de
interesses e pedidos de autorização para o exercício de atividade privada unificou e esclareceu
orientações antes dispersas, implicando o registro das consultas no Sistema Eletrônico de
Prevenção de Conflitos de Interesses (SeCI), recebimento e verificação de elementos mínimos
e tramitação pelas unidades de gestão de pessoas, posicionamento das Comissões de Ética com
base na análise técnica das Unidades de Correição, e envio para análise da CGU quando
verificada a existência de potencial conflito de interesses. Em 2020, a Comissão de Ética
respondeu a 60, e em 2021, a 110 consultas sobre o tema (BRASIL, 2021a, p.43; BRASIL,
2022a, p.48).
Por sua vez, os procedimentos de prevenção do nepotismo compreendem a obrigação
de assinatura, por parte de nomeado ou designado, terceirizado, estagiário, e de representantes
de empresas que participem de licitação e no ato de contratação, de declaração atestando a
ausência de relação familiar ou de parentesco que importe a prática de nepotismo, além da
obrigação de que os contratos celebrados no âmbito do Ministério da Economia contenham
cláusula específica de vedação a que familiar de agente público preste serviços no órgão em
que este exerça cargo em comissão ou função de confiança.

4.5.5 Canal de Denúncias

A partir da Portaria ME nº 21.527/2020, que disciplina o recebimento e o tratamento de
denúncias e comunicação de irregularidade no Ministério da Economia, denúncias recebidas
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por qualquer unidade do Ministério e por quaisquer meios passaram a ser obrigatoriamente
encaminhadas à Ouvidoria, que deve garantir a inserção dessas manifestações no Sistema
Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal e o controle de acesso de agentes
públicos a essas informações.
Com isso, a Ouvidoria passou a centralizar o registro, a análise preliminar de elementos
mínimos descritivos da irregularidade, e o encaminhamento de denúncias e comunicações de
irregularidade às unidades de apuração:
Como centralizamos tudo, não perdemos informação. Antigamente se encaminhava a
denúncia para a própria área que estava sendo denunciada, e aquilo se escondia.
Hoje esse tipo de situação não pode mais acontecer, a manifestação será avaliada e,
se necessário, vai ser apurada (ME2).

Unidades de apuração são a Corregedoria, que trata de assuntos disciplinares; a
Comissão de Ética, que apura desvios éticos; a Assessoria Especial de Controle Interno, quando
os fatos implicam atuação da CGU; secretaria finalística ou órgão interno responsável, quando
se trata do cumprimento de política pública setorial; e entidade vinculada ao Ministério que
tenha autonomia administrativa para apuração das manifestações.
De acordo com a Portaria, o denunciante terá sua identidade preservada desde o
recebimento da denúncia, por meio do sigilo de quaisquer elementos que possam identificá-lo.
A Ouvidoria deve ainda providenciar, quando houver elementos de identificação, a
pseudonimização do denunciante antes do envio da denúncia às unidades de apuração.
Para dar cumprimento a essas disposições, foi necessário capacitar uma equipe para
tratamento de denúncias, de maneira que seus integrantes pudessem discernir as denúncias, que
são relatos da prática de irregularidade ou ato ilícito, de manifestações de insatisfação com
serviços públicos, e para que pudessem identificar elementos mínimos para conhecimentos das
manifestações e diferenciar assuntos disciplinares de desvios éticos:
Especializamos uma equipe na parte específica de denúncia e treinamos essa equipe
iniciando realmente o básico da Ouvidoria - saber o que é uma demanda, como é o
sistema. Pegamos os materiais que são disponibilizados hoje pela CGU, na escola
virtual, e começamos a fazer uma capacitação muito intensa com eles. Internamente
também temos duas equipes que são de treinamento, que identificam onde estão os
problemas. [...] Identificar a denúncia e separar de uma reclamação é um ato
extremamente difícil para qualquer pessoa que trabalha em Ouvidoria, seja
experiente ou não, porque o próprio cidadão, ao relatar o fato, não sabe. Então cabe
a você definir qual tem mais peso (ME11).
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Fizemos uma comunicação com as áreas para poder entender o que são os elementos
mínimos que é preciso levantar. [...] Também não é uma coisa rápida de entender,
por exemplo, o que é um desvio ético e o que é um desvio disciplinar, são coisas que
às vezes não estão bem separadas (ME2).

A proteção do sigilo das informações e da identidade do denunciante é viabilizada por
funcionalidades de sistema que já vinham sendo desenvolvidas pela Ouvidoria do Ministério:
Apesar de centralizar as demandas hoje dentro da Ouvidoria em um único sistema de
entrada, que é o Fala.BR, hoje conseguimos fazer uma divisão por meio do sistema
interno, o que garante o controle e o sigilo dessas informações. Utilizamos o Fala.BR
como canal de entrada e saída, mas a tramitação e o tratamento das demandas são
feitos por um sistema interno, o Sis-Ouvidor. Cada um tem sua caixa, cada um recebe
suas demandas, sem que se corra o risco de ter quebra de sigilo. Mesmo antes de
surgirem esses normativos de proteção ao denunciante, o sistema da Ouvidoria já
tinha funcionalidades que permitiam proteger a identidade daquela pessoa. Somente
quem tem um perfil de administrador tem acesso a todos os dados. Quando enviava
a demanda para uma unidade, aquela unidade só recebia a demanda em si, ela não
recebia os dados do denunciante, o que hoje está refletido justamente no Fala.BR
(ME11).

Em 2021, foram realizadas iniciativas para esclarecimento dos ritos de apresentação e
do tratamento de denúncias no ME, como a live “Denúncia e Proteção ao Denunciante – é
possível?” e a divulgação da cartilha “Procedimentos para Tratamento de Denúncias.”
Destaca-se que, muitas vezes, a não identificação do denunciante inviabiliza a apuração, e que
seria necessário criar meios de proteger denunciantes identificados contra possível retaliação:
Até mesmo a Comissão de Ética, por mais que ela queira receber as comunicações
anônimas para agir, também precisa às vezes fazer uma oitiva, porque você tem que
dar direito de ampla defesa e contraditório para aquela pessoa. Então precisa de
identificação. Mas como eu faço, identificando esse servidor, com que ele seja
protegido? A proteção não é somente daqueles dados do denunciante. Já vem
crescendo muito no serviço público a mediação de conflitos, é uma alternativa. Como
proteger essas pessoas é uma discussão que não é fácil, e que ainda precisamos
enfrentar (ME11).
Se você fizer uma denúncia direto da Comissão de Ética, ela pode receber, mas não
tem o poder de dar esse anonimato. Hoje o que acontece? Se pensar em casos de
assédio moral, para comprovar precisa de uma testemunha, duas, três, você precisa
de uma assinatura, precisa que ela se comprometa informando os dados dela. Então
se você pensar nisso, não existe proteção para essas pessoas. Sinto falta de um
regulamento nesse sentido, porque na administração pública tudo deve ter uma
motivação legal. Falta uma motivação legal que dê ao servidor, em caso de assédio
moral, a garantia de que ele vai ser transferido de setor [...] ao menos
provisoriamente até do final do processo, que demora (ME6).
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A Comissão de Ética vem trabalhando com ações de aconselhamento, mediação de
conflitos e melhora no ambiente de trabalho, mesmo em casos de recebimento de
comunicações anônimas de irregularidade que carecem de elementos para apuração.

4.5.6 Medidas de apuração e correição

A apuração de denúncias e adoção de medidas corretivas constitui um dos pilares do
programa. Além das ações identificadas nos planos, a Corregedoria do ME alterou sua estrutura
e vem treinando equipes para o juízo de admissibilidade das denúncias e para dar maior
transparência aos resultados de apuração:
Algo que tem ganhado muita importância é fazer um juízo de admissibilidade robusto.
Não é toda denúncia que vai levar à instauração de um procedimento. Para verificar
se aquela denúncia tem algum fundamento, identificar a gravidade e a natureza dela,
é preciso corpo técnico bem formado. Hoje trabalhamos nisso, e desenvolvemos
também um projeto de criar painéis gerenciais e indicadores estratégicos. A ideia é
que todo esse fluxo correcional seja acompanhado por indicadores que estejam em
transparência ativa para a fiscalização da sociedade. [...] Para isso tivemos que fazer
uma mudança na estrutura da Corregedoria; tivemos que pegar essa área de
admissibilidade, investigação, julgamento e colocar as três sob um único guardachuva para que essas áreas pudessem se comunicar (ME8).

Com a Instrução Normativa nº 4, de 21 de fevereiro de 2020, foi regulamentada a
aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nos casos de infração disciplinar de
menor potencial ofensivo, por meio do qual o agente público se responsabiliza pelo
ressarcimento do dano e se compromete a observar as normas vigentes. A proposta é que o
instrumento seja cada vez mais utilizado para tratamento das condutas puníveis com
advertência ou suspensão de até 30 dias, buscando-se uma solução menos onerosa do que os
processos disciplinares.
Dados acerca da responsabilização de agentes públicos e de entes privados são
publicados nos Relatórios de Gestão Integrados do ME, e a partir do Relatório de 2021
(BRASIL, 2022a, p.47) já é possível discernir melhor os resultados de novos processos de
admissibilidade, destacando-se as altas taxas de arquivamento das representações e denúncias
relativas a agentes públicos (83,6%) e sobre entes privados (95,1%). A perspectiva é que os
próximos relatórios expliquem esses dados, permitindo melhor compreensão sobre o fluxo e
os resultados da atividade correcional.
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4.5.7 Transparência e Relacionamento com o Cidadão

Destacam-se no âmbito do programa a elaboração e execução do Plano de Dados
Abertos (PDA) 2021-2022, a partir da constituição de grupo de trabalho pelo CRTCI para
levantamento das bases de dados, identificação do grau de transparência e realização de
consulta pública para determinar a relevância das bases para o cidadão, como critério de
priorização da abertura.
Com o plano, foi proposta a abertura de 44 bases; ao fim de 2021, cerca de 40% tinham
sido publicadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos, e 45,5% estavam com a publicação em
atraso, por razões como as mudanças da estrutura do ME (que implicou a transferência de 18
bases para o MTP), a crise provocada pela pandemia da COVID-19 e os cortes orçamentários
(BRASIL, 2022a., p.152).
Na 28ª Reunião do CRTCI, foram relatadas dificuldades no monitoramento da
publicação dos dados abertos na internet, entre as quais a rotatividade de pessoas, a falta de
recursos financeiros, a disponibilização dos dados abertos apenas no sítio institucional, e a
publicação das bases sob um nome distinto daquele enviado ao Portal Brasileiro de Dados
Abertos. A Ouvidoria do ME, que monitora as ações do plano, atua na reorganização e
atualização das bases publicadas pelo Ministério.

4.5.8 Condições favoráveis e condições críticas à execução

Como condições favoráveis à execução do programa, foram citados o profissionalismo,
a estrutura de carreiras e a estabilidade da maior parte do corpo funcional, o que permite que
as ações tendentes a produzir resultados de longo prazo sejam assimiladas no decorrer do
tempo:
Temos várias carreiras dentro do Ministério, isso facilita pelo profissionalismo. O
próprio servidor entende que isso é um patrimônio que deve ser mantido (ME2).
A maioria dos servidores é de carreira, e isso traz estabilidade, então você pode
planejar coisas de longo prazo e os resultados vão sendo assimilados. Entra ano e
sai ano, as equipes em geral são as mesmas. A maioria das lideranças é de dentro -
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isso é um elemento adicional de força e, comparado com outros órgãos, temos
relativa estabilidade nas lideranças, para o bem e para o mal (ME10).

Entende-se ainda que as unidades do Ministério que são órgãos centrais de sistemas
estruturadores já são fortemente controladas pela burocracia, à diferença das áreas de
formulação de políticas públicas, em que há maior rotatividade e necessidade de familiarização
com as normas que regem o setor público:
Antes de toda essa história de integridade, de risco à integridade, acho que as
burocracias de alguma maneira são blindagens nos órgãos que são cabeças de
sistema [...]. No contexto da formulação da política existe uma outra dimensão de
risco à integridade, e um outro tipo de assédio, que pode ser legítimo, daquele que
representa determinado grupo de interesses, determinado setor da atividade
econômica. Nesse contexto não me parece que tem burocracia forte, [...] a burocracia
que diz não. É natural, por outro lado, que as posições de porta giratória estejam
nessa posição. Eu acho que quem chega de fora precisa de alguma imersão, quem
chega de fora tem dificuldade de entender, por exemplo, todos os rigores de temas
como conflito de interesses. É bom para essas pessoas uma imersão no conjunto
temático da integridade, de forma customizada (ME1).

Iniciativas como a revisão do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/94), e do Código de Conduta da Alta Administração
Federal (Exposição de Motivos nº 37, de 18 de agosto de 2000), são consideradas críticas para
melhor tratamento de assuntos que esses códigos, sem atualização há mais de 20 anos, não
abordam:
É importante a revisão tanto do Código de Conduta da Alta Administração como do
Código de Ética do Servidor Público Federal. Há um grupo de trabalho que teve a
oportunidade de apresentar à Comissão de Ética Pública uma proposta de um novo
decreto, que unifica esses dois códigos e trata de assuntos que até então ficavam à
margem, como tratamento de assédio moral, sexual e institucional, redes sociais, fake
news, e inclui questões processuais (ME8).

Em junho de 2020 o Ministério divulgou o Manual de Conduta do Agente Público Civil
do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2020a), que não revoga os códigos anteriores, mas
organiza disposições sobre conduta profissional e esclarece sua aplicação a novas situações,
como o trabalho remoto.
Também são consideradas condições críticas para a execução e os resultados do
programa a qualidade do ambiente institucional, as políticas nacionais anticorrupção, o apoio
da alta administração e a garantia de autonomia e independência das instâncias de integridade:
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O sucesso do programa vai estar sempre relacionado a uma política maior do país
anticorrupção. Para que o próprio servidor possa acreditar nesse programa de
integridade, ele tem que estar num ambiente em que haja crédito às instituições. [...]
Já o principal risco interno é não ter o patrocínio da alta administração. Se a alta
administração em determinado momento não patrocinar o programa dificilmente
essas ações terão reflexo junto aos servidores. Também os normativos, a própria
independência das áreas de integridade. Quando falamos em Corregedoria,
Ouvidoria, Controle Interno, pensamos em autonomia. Quando eu falo em
Corregedoria, muito importante é a figura do mandato que confere autonomia e
independência. As ações de integridade passam por essa necessária autonomia das
instâncias (ME8).

4.5.9 Outros desafios à execução

Embora a autonomia e a independência das instâncias de integridade sejam consideradas
necessárias, e que existam mandatos para os membros da Comissão de Ética e para o exercício
dos cargos de Ouvidor e Corregedor, pondera-se que as estruturas de governança nem sempre
têm força para impor mudanças e são vulneráveis a influências políticas:
O fator político, além da influência externa, também impede de ser mais assertivo nas
normas. Isso é algo também que corta suas mãos. Você fez toda a avaliação de riscos,
agora vamos lá, vamos meter a mão na massa, mas eu vou cortar suas mãos aqui
porque eu só posso sugerir para você, ou seja, você faz se você quiser (ME5).
As ingerências políticas impactam muito e enfraquecem uma governança que não
está tão madura para segurar essas ondas que vem fortes. É o enfraquecimento do
nosso sistema de governança. Se eu troco de Presidente ou troco de Secretário e eles
têm o poder de alterar um planejamento estratégico inteiro e o Comitê de Governança
não consegue segurar [...]. Isso impacta muito nas iniciativas que estão sendo
tomadas. Se você revê planos de integridade ao seu bel-prazer, se ele não tem uma
robustez... Temos que trabalhar para que esses instrumentos de governança estejam
mais fortes e menos suscetíveis a mudanças de rumo (ME9).

Por fim, há controvérsias sobre a suficiência dos referenciais de órgãos de controle como
orientação para o desenho das intervenções. Para alguns, as soluções já foram testadas e são
adaptáveis à realidade do Ministério. Para outros, há incertezas quanto aos mecanismos pelos
quais as ações deverão produzir os resultados desejados:

Sem dúvidas a CGU e o TCU são as nossas duas grandes referências, práticas e
teóricas. Não poderia ser diferente, até porque a CGU já tem um trabalho de
consolidar uma série de iniciativas internacionais, então o manual da CGU está
associado às boas práticas da OCDE, e à legislação internacional mais recente. Não
temos como muito fugir desse arcabouço; pelo contrário, ele nos dá mais segurança,
porque foram situações testadas em outras instituições. O Guia da CGU traz uma
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série de áreas de risco à integridade. Tudo isso faz sentido. Então é preciso aproveitar
isso, temos muita coisa pronta para usar. E não é necessária uma inovação, são
mínimas as adaptações para entrar na sua realidade (ME5).
Esse assunto não está consolidado o suficiente a ponto de ter estratégias que dão
certo, que já estão consagradas, mesmo no mundo acadêmico... Eu tenho a impressão
de que na integridade não existe isso. Então é muito ‘feeling’ ... alguém fez uma coisa
ali que deu certo, então vamos tentar fazer aqui. Mas as realidades podem ser
diferentes. Mesmo que tivéssemos todo o patrocínio, tudo o de que precisássemos,
‘tone from the top’... E aí, o que a gente faz? Parece-me que é a intuição. Não me
parece que tenha um roteiro - faça isso aqui, tome essas providências, monte essas
estruturas, implante esses mecanismos e você vai sair do outro lado. Então temos que
criar na base de tentativa e erro (ME10).

4.6

Resultados imediatos do programa

A percepção mais recorrente é que a união das instâncias de integridade na Comissão
Executiva do programa resultou em melhor comunicação e otimização dos esforços,
especialmente na proposição e realização conjunta de ações de capacitação e no alinhamento
para execução de novos procedimentos em que essas instâncias desempenham papéis
complementares, como aqueles relacionados à prevenção do conflito de interesses e ao canal
de denúncias. A divisão de trabalho sobre temas afetos à integridade também teria ficado mais
clara com o programa.
Além disso, a integração entre essas instâncias e as demais unidades organizacionais do
ME no âmbito do CRTCI teria permitido não apenas uma visão abrangente sobre a situação e
as dificuldades do Ministério, como a coordenação de projetos transversais, como o Plano de
Dados Abertos, além da transferência de conhecimento sobre riscos e integridade.
Sobre a gestão de riscos à integridade, entende-se que houve um avanço em se
estabelecer a metodologia, desenvolver a ferramenta de sistema e definir uma taxonomia que
torna os riscos mais gerenciáveis. A maioria das unidades ainda está em fase inicial da aplicação
das ferramentas, mas se nota maior preocupação em identificar e tratar esses riscos, além da
aquisição de conhecimento aplicável a outros riscos operacionais e estratégicos, e da
legitimação interna de projetos para tratamento dos riscos identificados. Há, contudo, incertezas
em relação aos tipos de controle que devem ser implementados e a quanto cada risco deve ser
tratado.
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Não foram realizadas mudanças estruturais para a gestão do programa, mas a estrutura
da Corregedoria do ME foi alterada para fortalecimento dos processos de gestão e análise
correcional. A Ouvidoria também se fortaleceu no período, em função da especialização de
equipes, de melhorias nos processos de trabalho e de procedimentos, como promoções internas,
para reduzir a rotatividade da força de trabalho terceirizada. Já a Comissão de Ética passou a
atuar cada vez mais com foco em prevenção, não apenas nas ações de capacitação, como
também na mediação de conflitos.
O alcance do programa ainda é considerado limitado, sobretudo em face dos resultados
da Pesquisa CGU de Percepção da Integridade Pública (CGU, 2021). Para os entrevistados,
ainda estaria muito centralizado em Brasília, e as ações de comunicação teriam maior alcance
entre os níveis estratégicos do Ministério, além das áreas de gestão de riscos, mas não
alcançariam satisfatoriamente as administrações regionais tampouco os servidores nos níveis
tático e operacional.
Reporta-se que algumas iniciativas, consideradas complementares, ocorreram
paralelamente ao programa: maior transparência (Novo Painel de Compras do Governo
Federal) e centralização dos contratos, critérios mais claros em contratações, e organização do
ativo de imóveis da União (Lei nº 14.011/2020). No entanto, não houve tentativa sistemática
de expandir o alcance do programa para as políticas públicas implementadas e monitoradas pelo
ME, ou fornecedores e outras organizações públicas ou privadas com as quais o Ministério
tenha relação, como previsto na Portaria CGU nº 57/2019 para a terceira fase de implementação.
Segundo os entrevistados, a extensão do programa para políticas públicas depende de
os gestores as escolherem como objetos prioritários na gestão de riscos à integridade. Nesse
estágio do programa, há uma proposta de regulamentação do relacionamento dos agentes
públicos que atuam nos colegiados da Camex com partes externas. Fora essa mudança de
relacionamento, considera-se que no âmbito do programa se fortaleceu a colaboração com CGU
e TCU, bem como o diálogo com organizações do setor privado e da sociedade civil em fóruns
temáticos, sobretudo a Rede GIRC, e em outros eventos organizados pelo Ministério sobre
assuntos relacionados à integridade.
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5.

DISCUSSÃO
No processo de implementação de um programa são desenvolvidos padrões de

organização e trabalho para execução de modelos institucionais orientados para
resultados, buscando-se acomodar a complexidade e fatores emergentes em contexto (MAY;
JOHNSON; FINCH, 2016, p.3).
Como o foco teórico da pesquisa é agência no processo de implementação, são
analisados os mecanismos pelos quais os agentes contribuem para dar coerência, assegurar
participação, viabilizar a operacionalização e avaliar os resultados de um programa de
integridade público, com a identificação dos fatores que inibem ou promovem a
implementação em um contexto organizacional.
Em primeiro lugar, a teoria do programa, a utilidade e as características distintivas da
intervenção devem ser compreendidas por todos os atores relevantes. Ocorre que a proposta
do programa vem sofrendo mudanças ao longo do tempo: o conceito de integridade é
mutável, os objetivos do programa são emergentes e as normas brasileiras são ambíguas, não
definindo claramente as responsabilidades e o escopo das intervenções.
Mecanismos que favorecem a coerência (compreensão dos significados da prática e
do trabalho a ser feito) são as orientações e o monitoramento da CGU, que define em
colaboração com a OCDE os padrões institucionais a serem reproduzidos, a participação
dos agentes na Rede GIRC (meio de colaboração interorganizacional), além da discussão
sobre o programa, assunto de pauta permanente, em reuniões da Comissão Executiva e do
CRTCI. Fora dessas redes de comunicação de que participam os pontos focais das
unidades e as instâncias de integridade, considera-se mais difícil a assimilação por
outros atores que poderiam ser mobilizados para disseminação interna (como lideranças
intermediárias e chefias imediatas).
Para a maioria dos entrevistados estava claro que o programa tem como foco
a prevenção, promoção de uma cultura de integridade e de comportamentos positivos, além
de implementação de controles com base em riscos. No processo de execução foram
reveladas incertezas: como as iniciativas levarão a mudança de cultura, como avaliar
cultura

da organização e identificar suas fragilidades, que tipos de incentivos ao

comportamento íntegro podem ser promovidos em organizações públicas, como definir o
tipo de controle mais adequado aos riscos, qual é o nível aceitável de resposta a riscos de
integridade, que resultados podem ser esperados e como avaliar esses resultados.
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Algumas dessas dificuldades correspondem às apontadas por Tremblay, Martineau e
Pauchant (2017, p. 222-223) quanto ao modelo adotado para gestão da integridade: a
indefinição sobre os tipos de controles, o desafio de encontrar um equilíbrio entre as
abordagens de compliance e de integridade, e a dificuldade de avaliar o impacto das
intervenções sobre o público-alvo.
Para a solução de problemas dessa natureza, a OCDE recomendou que a Diretoria de
Promoção da Integridade da CGU construa uma teoria do programa que dê uma visão objetiva
das mudanças desejadas, além de orientar sobre como utilizar a gestão de riscos para a tomada
de decisões e fornecer clareza conceitual e coerência sobre o desenvolvimento de uma “cultura
aberta de integridade organizacional,” que diz respeito à responsividade a questões éticas e à
livre discussão de dilemas éticos, erros e matérias de integridade pública nas organizações
(OCDE, 2021, p. 40).
Em razão da complexidade do Ministério e do modelo de governança adotado, a
implementação do programa ocorreu pelo desenvolvimento de formas de organização
horizontal e trabalho colaborativo, amparado em normas internas. A fim de cumprir a
obrigação de constituir uma Unidade de Gestão de Integridade (UGI) para estruturar, executar
e monitorar o programa, o Ministério formou uma Comissão Executiva (depois chamada
Comitê Gestor), com unidades que já atuavam com detecção, prevenção e remediação dos
desvios, além de gestão de riscos e controles internos, e comunicação e gestão de pessoas.
Como já havia uma divisão de trabalho e competências praticamente estabelecida entre essas
instâncias, não houve necessidade de alterar estruturas e o modelo se ajustou às práticas dessas
unidades.
Esse tipo de arranjo, segundo May et al. (2009, p.7), é propício à normalização: os fins
e benefícios do programa são mais claros para os agentes das instâncias de integridade
(coerência); o engajamento é favorecido por essa compreensão (participação cognitiva), pela
percepção de que a alocação de trabalho está integrada às práticas existentes e de que as rotinas
de reuniões se tornaram convenção de grupo (ação coletiva).
A qualidade dessa integração é ressaltada como um dos principais aspectos positivos
do programa, e explica em parte o fato de o Ministério resistir à recomendação da CGU para
constituir uma unidade própria dedicada. Suas vantagens são a coordenação, em bases
sustentáveis, das funções e instrumentos de integridade, tradicionalmente fragmentados. No
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entanto, essa forma colegiada não constitui uma referência facilmente identificável na estrutura
organizacional, o que pode ser uma das causas da baixa visibilidade do programa.
Observa-se que o desenho institucional de Unidades de Gestão de Integridade não
segue um padrão entre os Ministérios. Segundo informações do Painel Integridade Pública da
CGU, boa parte das UGIs na administração direta localiza-se em Assessorias, sendo menos
frequentes as estruturas colegiadas. Esse desenho institucional ainda é matéria de debate e
deverá alcançar alguma definição com a criação do SIPEF, considerando a recomendação da
OCDE para que essas unidades, com funções de coordenação, apoio técnico e aconselhamento,
evitem misturar funções preventivas e elementos punitivos (OCDE, 2021, p.22).
Outro arranjo horizontal colaborativo assegura a participação das unidades
organizacionais e a comunicação entre estas e as instâncias de integridade: o Comitê de Gestão
de Riscos, Transparência, Controles e Integridade-CRTCI. O trabalho atribuído aos gestores
das unidades organizacionais é implementar o processo de gestão de riscos, um dos eixos do
programa. Algumas condições contribuíram para o clima da implementação (KLEIN; SORRA,
1996, p.1058) e, dessa maneira, para o comprometimento com a prática: o desenvolvimento de
competências, a troca de experiências entre pares no âmbito do Comitê e a remoção de
obstáculos, com apoio técnico (em disponibilidade limitada), construção de uma taxonomia e
simplificação metodológica.
Essa simplificação inicial para viabilizar a implementação da gestão de riscos de
integridade em todos os órgãos do Ministério terá possíveis reflexos nos primeiros resultados
da prática: o grau de exposição a esses riscos é desconhecido, o nível de resposta a riscos é
indeterminado, o tipo de resposta tende a privilegiar ações de alcance transversal, como
sensibilizações e capacitações sobre conduta, em relação a controles para tratamento de
fragilidades específicas em processos. Para a OCDE (2022, p. 22), os riscos de integridade
frequentemente são bem conhecidos e podem ser abordados de maneira mais genérica; no atual
nível de maturidade da gestão de riscos na administração pública brasileira, seria preferível
simplificar a abordagem a recorrer a metodologias complexas.
Segundo May, Johnson e Finch (2016, p.7), é importante que alguns dos elementos da
intervenção sejam flexíveis, de maneira que as unidades possam adaptá-los a seus próprios
contextos. Rigidez implicaria a necessidade de níveis ainda mais elevados de
comprometimento e poderia inviabilizar a implementação. Nesse sentido, foi permitido que as
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unidades organizacionais desenvolvessem normas e métodos próprios de gestão de riscos em
convergência gradual com as do Ministério. Em vez de uma gestão de riscos centralizada,
considerada inviável pelo tamanho e complexidade do ME, buscou-se uma implementação
descentralizada, o que dificulta a supervisão e a construção de indicadores de riscos do órgão,
fundamentais para uma estratégia baseada em riscos. Em contrapartida, a elaboração de uma
taxonomia comum de riscos à integridade limitou o escopo do levantamento de riscos e serviu
como base para padronização desses levantamentos.
Outra limitação para o desenho de ações preventivas foi o subaproveitamento da base
de evidências do órgão, em razão da baixa capacidade operacional. A análise de ambiente
interno, de maneira geral, não teria partido de amplo conhecimento baseado em dados sobre
padrões, tendências e gravidade dos desvios, tampouco de levantamentos sobre aspectos como
clima ou cultura de integridade e qualidade das lideranças.
Identificam-se, portanto, as seguintes dificuldades de implementação da gestão de
riscos à integridade: é baixa a capacidade dos gestores em aplicar a metodologia e utilizar a
base de informações existentes; falta tempo para o exercício dessa atividade; é limitada a
capacidade operacional para o apoio técnico às unidades; há dificuldade de identificação dos
resultados da prática, considerando que muitos tratamentos a riscos à integridade baseados em
sensibilização e treinamento têm maturação longa e efeitos pouco discerníveis, ao passo que
os riscos devem ser revistos anualmente.
Quanto às respostas a riscos, embora sejam objetivos do programa disseminar boas
práticas de controle interno, auxiliar no aprimoramento desses controles e promover
capacitações sobre o tema, há poucas iniciativas nesse sentido, de maneira que ainda não se
observaria a execução, pelos gestores, de avaliações de qualidade e de custo e benefício de
controles. Também não se identificam tensões internas decorrentes da institucionalização de
controles, como seria esperado de acordo com Stansbury e Barry (2007, p. 248-251), pois essa
institucionalização, conquanto sejam identificadas fragilidades, não é obrigatória para riscos
não considerados estratégicos ou que não estejam acima do limite de tolerância da instituição
(não existe ainda uma tolerância definida para riscos à integridade).
Diante dessas limitações, não se definiu uma estratégia clara para priorizar e sequenciar
ações com base nos riscos à integridade mais relevantes do Ministério. Estratégia é um dos
pilares do modelo de gestão da integridade da OCDE e deve ser baseada em análise de
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problemas e de riscos, priorização de objetivos, definição de metas e indicadores, distribuição
de responsabilidades, estimativa dos custos, e desenho de intervenções custo-efetivas com base
em evidências (OCDE, 2020, p.44). No atual estágio do programa, ainda não se tem uma visão
dos níveis de exposição a riscos, não há critérios bem definidos de priorização e faltam
orientações sobre como avaliar a custo-efetividade das iniciativas.
A internalização das práticas associadas ao programa depende da participação e do
comprometimento dos atores relevantes, o que é influenciado pela compreensão da
necessidade da intervenção e pelos esforços de legitimação interna (GUSTAFSON ET AL,
2003, p.753-756; MAY; FINCH, 2009, p.543-544; KLEIN; SORRA, 1996, p.1058). No
mesmo sentido, alguns participantes do estudo destacam que a motivação do programa é
extrínseca, e que por isso deve ser “vendido” internamente, tanto para a alta administração
como para os gestores das unidades.
De acordo com Verhezen (2008, p.142-143) seria possível mostrar que estratégias de
integridade geram valor real pela melhora da reputação, da qualidade do ambiente, das decisões
e da provisão de serviços, maior credibilidade das lideranças e maior atenção aos interesses
das partes relacionadas, mas seria também necessário enfatizar o valor intrínseco da
integridade e de seus princípios para mobilizar indivíduos para objetivos que transcendem suas
ambições pessoais.
Há tentativas de envolver diretamente a alta administração no programa, em ações de
capacitação e comunicação, mas se percebe que o impulso para a mudança é dado pelas
instâncias de integridade, em sua maioria vinculadas à Secretaria-Executiva do ME. Julga-se
que o apoio da alta administração não ocorre como o necessário, seja por pressões de agenda
em tempos de crise, seja pela falta de interesse em implementar medidas estruturantes, cujos
efeitos são prometidos para o longo prazo. É possível ainda que a falta de clareza inicial sobre
as fragilidades do Ministério e sobre a cultura que se deseja mudar tenha dificultado o
surgimento de uma tensão para a mudança (GUSTAFSON ET AL, 2003, p. 754).
Mobilização e participação de atores organizacionais no esforço de implementação
seguiram o modelo do programa. No entanto, existe um potencial para mobilização de agentes
“complementares” (OCDE, 2020, p.18; OCDE, 2021, p.27). Considerando a escassez de
recursos e o baixo alcance do programa entre o público interno, seria possível ativar áreas de
desenvolvimento institucional e de gestão de pessoas para melhorar a comunicação, os
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levantamentos sobre cultura organizacional, e a avaliação das oportunidades de internalização
dos valores em processos de avaliação de desempenho, promoção e seleção, incluindo a
definição de competências desejadas em editais de processo seletivo (HOEKSTRA, 2016,
p.155-157). Além disso, alguma orientação específica poderia ser encaminhada às chefias
sobre como abordar o assunto com suas equipes, reservar no planejamento tempo para as
capacitações e atuar segundo os princípios de abertura e não retaliação. Segundo Bowman e
West (2022, p. 171-176) o programa deve ser integrado à vida quotidiana da organização e aos
processos de gestão, e o relacionamento entre chefias e os servidores é fundamental para o
alinhamento dos valores com a missão organizacional.
O mecanismo de ação coletiva proposto pela Teoria do Processo de Normalização
implica esforços de mobilização de recursos e integração com o contexto (MAY; FINCH,
2009, p.544-545). Limitações no apoio técnico à UGI colegiada surgiram por acúmulo de
tarefas administrativas e exercício de outras funções, o que exigiu o recrutamento de agentes
com dedicação a prestar esse apoio em tempo integral. Há, contudo, restrição de recursos para
ações de comunicação e capacitação, suporte à gestão de riscos e controles, aperfeiçoamento
de sistemas e análise de dados. Dificuldades na mobilização de recursos podem ser agravadas
pela falta de critérios claros de priorização das ações e pela ausência de estimativa dos custos
e das condições necessárias para a execução das ações planejadas.
Reestruturações a cada ciclo político são identificadas como um dos principais desafios
associados à dinâmica de contexto, ao implicarem: suspensão das atividades até reorganização
da estrutura de governança; mudanças no perfil de riscos da organização e necessária revisão
das medidas de tratamento; reorganização das bases de dados do órgão; trabalho de
convergência de processos, sistemas e metodologias; dificuldade de construção de uma
identidade

institucional

como

referência

de

normas

e

valores

coletivos

(CHRISTENSEN; LÆGREID, 2011, p.464).
A descontinuidade administrativa também foi identificada por Vieira e Araújo (2020,
p.421) como obstáculo à incorporação de práticas de gestão de riscos. O peso dessas alterações
pode variar a cada Ministério, de acordo com os esforços necessários para acomodar os novos
arranjos, e elas são especialmente problemáticas às organizações, considerando que o
programa de integridade deve ser “compatível com sua natureza, porte, complexidade,
estrutura e área de atuação.” (BRASIL, 2019a) Ou seja, a convergência de práticas e as
adaptações contextuais são necessárias a cada reestruturação, e um dos pressupostos da
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institucionalização formal, qual seja, a objetividade propiciada pela abordagem unívoca
segundo uma visão coerente para a organização (HOEKSTRA, 2016, p.153) pode ser
comprometido.
Adaptações ao contexto externo são discutidas em reuniões de agentes de apoio técnico
ao programa com áreas de comunicação do ME e de outros órgãos, para análise de cenários e
ajustes da estratégia de comunicação aos públicos externo e interno. De acordo com Evans
(2012, p.106) percepções do público e da mídia, atitudes das partes relacionadas e contexto
político são variáveis de ambiente que afetam a implementação e devem ser monitoradas.
A incorporação de uma prática é também condicionada por fatores que promovem ou
dificultam a percepção de seus resultados (MAY; FINCH, 2009, p.545-546). Procedimentos
regulares de monitoramento das medidas previstas nos planos foram organizados, porém há
dificuldades em formar juízos sobre a efetividade do programa. Embora resultados como
mudança de cultura não devam ser esperados no curto prazo (BOWMAN; WEST, 2022, p.171),
resultados intermediários, como mudanças em conhecimento, atitudes, valores e habilidades
podem ser acompanhados por meio de indicadores (OCDE, 2005, p.47). Os participantes veem
como solução a construção de um modelo de maturidade, que articule uma visão clara da
evolução do programa ao longo do tempo. Outra solução, aprendida com a realização da
Pesquisa CGU (CGU, 2021), é promover em base regular levantamentos junto ao público
interno.
Há várias propostas para avaliação da gestão da integridade e da cultura ética de uma
organização. Evans (2012, p.109-111) sugere um modelo para mensurar a qualidade do sistema
de integridade por meio de indicadores nas dimensões de estrutura, processos e resultados, em
relação a aspectos como integração aos planos de trabalho, mitigação de riscos, eficácia do
monitoramento, comportamento ético, compliance, auditoria, treinamentos e aprendizagem
baseada em experiências. Jurkiewicz (2013, p. 32-33) apresenta uma anatomia da disfunção
organizacional nas dimensões de estrutura, cultura e liderança, como base para o
desenvolvimento de indicadores e reflexão sobre as causas das disfunções. Kaptein (2008,
p.263) define os componentes de uma cultura de integridade como fundamento para a avaliação,
com critérios para aferição de clareza, congruência, viabilidade, apoio, transparência, abertura
e responsabilização. Outros autores, como Agarwal e Malloy (1999) e Barnett e Vaicys (2000),
desenvolveram questionários para explorar as dimensões do clima ético, segundo conceito
desenvolvido por Victor e Cullen (1988).
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O quadro a seguir representa o esforço de implementação segundo constructos da Teoria
do Processo de Normalização, indicando-se com sinal positivo os fatores que promovem o
processo, e com sinal negativo as dificuldades e limitações:
Quadro 12. Implementação do Programa de Integridade no ME – fatores que
promovem e que dificultam a implementação

Fonte: elaboração própria, com base em MAY; FINCH, 2009, p. 541.
Sobre o conteúdo e a execução dos planos de integridade, a maior parte das ações esteve
concentrada, nesses três primeiros anos, nos temas conflito de interesses, nepotismo e canal de
denúncias, abrangendo também comunicações e treinamentos relacionados a ética e conduta e
a gestão de riscos, em razão do disposto na Portaria CGU nº 57/2019.
Esses elementos (à exceção de gestão de riscos) formam o cânone da ética na
administração pública desde a primeira era de reforma das burocracias de Estado
(FREDERICKSON, 2013, p.95). Contudo, a legislação brasileira sobre nepotismo, conflito de
interesses e proteção ao denunciante é relativamente recente. Nessa primeira fase dos
programas de integridade na administração direta, a maioria dos Ministérios estabeleceu
normas e procedimentos internos, com definição de responsabilidades, para dar melhor
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cumprimento a essa legislação e esclarecer o seu conteúdo. Como as normas devem ser
conhecidas para afetar comportamento, esses temas também foram priorizados nas ações de
comunicação e capacitação.
No que se refere ao canal de denúncias, foram produzidas regulamentações internas e
construídas capacidades para proteger a identidade dos denunciantes e garantir o sigilo das
informações, além de assegurar o registro e a adequada tramitação das denúncias. Entretanto,
faltam medidas para proteger denunciantes contra possível retaliação. Conforme assinalam
Tavares, Lima e Michener (2021, p.3), as Leis nº 13.608/2018 e nº 13.964/2019, que tratam
desse assunto, careciam de decretos regulamentares que orientassem sua implementação pelos
órgãos públicos. Em dezembro de 2021, com a edição do Decreto 10.890/2021, foram
regulamentados dispositivos da Lei nº 13.608/2018, definindo-se o momento de produção de
efeitos das garantias contra a retaliação e a competência da CGU para receber e apurar as
denúncias sobre retaliação a denunciantes. A maior atuação da Comissão de Ética em atividades
de aconselhamento e mediação de conflitos também reflete uma preocupação em amenizar esse
problema.
Um dos grandes desafios do programa é que as ações de comunicação e capacitação
efetivamente alcancem os servidores. De acordo com a Pesquisa CGU 2021, 48% dos
respondentes do Ministério da Economia afirmaram não ter participado nos últimos dois anos
de nenhum treinamento sobre ética, gestão de riscos, gestão da informação, transparência,
conflito de interesses, nepotismo e regime disciplinar. No mesmo sentido, pesquisa realizada
pelo Banco Mundial em parceria com a CGU, o Ministério da Economia e a ENAP com mais
de 22.000 servidores públicos mostra que poucos recebem treinamento, e que os dirigentes das
organizações promovem as iniciativas de maneira limitada. Essa pesquisa revela que é alta a
insegurança para denunciar atos de corrupção, o que poderia ser atenuado por capacitação em
programa de integridade (BANCO MUNDIAL, 2021, p.3).
Apesar do crescimento da oferta de cursos, eventos e orientações sobre integridade no
Ministério, sobretudo em ambiente virtual, nota-se que os canais indiretos de divulgação, a
sobrecarga informacional, a falta de incentivos à participação e a falta de integração das ações
de capacitação ao planejamento de trabalho dos servidores contribuem para a baixa visibilidade
do programa e a limitada procura desses materiais. Barros (2020, p.55-79), ao estudar a
aprendizagem organizacional socioprática como ferramenta de promoção da integridade no
Ministério da Economia, identificou barreiras como a dificuldade de interação por causa do
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distanciamento físico, as capilaridades e projeção do órgão em nível nacional, o desinteresse
dos líderes na criação e inovação de estratégias de capacitação e a indisponibilidade de recursos
financeiros para desenvolvimento de atividades específicas para as unidades organizacionais.
Quanto aos objetivos das palestras analisadas, observa-se maior foco em conscientizar
sobre valores e transferir conhecimento sobre códigos de conduta, regras e procedimentos do
que em ensinar técnicas e treinar habilidades para tomada de decisão. Para Maesschalck (2005,
p.22-25) e Ritter (2006, p.156) as capacitações devem conter discussões sobre normas
profissionais e exercícios práticos; Waples et al (2009, p.147) destacam a maior efetividade de
abordagens baseadas em casos para desenvolver o entendimento de problemas em contexto e
os comportamentos que levam às melhores soluções. Essa abordagem mais contextualizada,
direcionada e prática teria sido adotada em poucos eventos, como palestras de Comissão de
Ética e Corregedoria realizadas em 2021 a pedido de algumas Secretarias e Conselhos do ME.
A medida em que uma organização depende de controles sobre comportamento
(incentivos e sanções) é condicionada pela eficácia dos processos de socialização - meios pelos
quais valores, normas e comportamentos esperados são internalizados por seus membros
(EGEBERG, 2007, p.79). Como base para esse processo de socialização e exposição dos
agentes à temática de integridade, a Portaria que instituiu o programa estabeleceu que ele fará
parte da grade curricular dos cursos de formação ou de ambientação para ingresso aos cargos
das carreiras sob supervisão do Ministério e dos cursos voltados à promoção funcional. Além
disso, foi estabelecida a participação mínima anual de ocupantes de cargos de Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de cargos de Natureza Especial em palestra ou seminário sobre
temas relativos à integridade.
Estrutura, cultura, estratégia e sistemas de controle são dimensões de uma organização,
que se influenciam reciprocamente (HOFSTEDE, 2001, p. 409). O desenho deste estudo nada
permite afirmar sobre como o programa de integridade influencia a cultura do Ministério, mas
a respeito das demais dimensões é possível constatar: que não houve mudanças de estrutura em
função do programa, exceto a promovida na Corregedoria do ME para melhoria dos processos
de gestão e análise correcional; que mudanças em operações em razão de novas normas e
procedimentos internos afetaram sobretudo instâncias de integridade, como Ouvidoria,
Corregedoria e AECI (apoio técnico); que a julgar pelas ações previstas nos planos de
integridade, há um predomínio de controles suaves (soft controls) entre os novos controles
decorrentes do programa; que este é acompanhado como instrumento estratégico, mas as
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informações sobre riscos de integridade ainda são pouco utilizadas como base para a tomada de
decisão estratégica.
Sobre mudanças nos relacionamentos da instituição, houve um aumento da atuação em
redes para implementação do programa e discussão sobre a temática de integridade; não houve
expansão do programa para fornecedores e outras organizações públicas ou privadas com as
quais o Ministério se relaciona e paras políticas públicas, exceto por iniciativas da Camex de
introdução do tema na agenda de financiamento do comércio exterior e de regulamentação do
relacionamento, com partes externas, dos agentes públicos que atuam em seus colegiados.
O quadro 13 sumariza os resultados imediatos do programa segundo perspectivas dos
agentes, identificando-se com sinal negativo as limitações, que em sua maior parte representam
deficiências na implementação (sobretudo na mobilização de insumos, no acesso a capacitações
e a materiais de comunicação, e na incorporação do processo de gestão de riscos):

Quadro 13. Resultados do Programa de Integridade do ME (2019-2021), relacionados
aos componentes e pressupostos da teoria do programa

Fonte: elaboração própria, a partir de BRASIL, 2017b e BRASIL, 2018e, p. 61 (apud
BLASCO, 2009).
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Para alguns desafios identificados neste estudo, foram propostas pelos participantes do
Ministério da Economia e da CGU ações de melhoria, que se conjugam às recomendações da
OCDE nos relatórios “Fortalecendo a Integridade Pública no Brasil: consolidando as políticas
de integridade no Poder Executivo federal,” de dezembro de 2021, e “Modernizando a
avaliação dos riscos para a integridade no Brasil: rumo a uma abordagem comportamental e
orientada por dados,” de maio de 2022. A literatura sobre o assunto complementa essas
propostas, e pode ser identificada como “outros” no quadro a seguir, que descreve as medidas
de enfrentamento a desafios institucionais, cognitivos e práticos, e associados às características
da organização, ao planejamento e à estratégia de implementação:
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Quadro 14. Desafios e Soluções Propostas

Fonte: elaboração própria, com base em entrevistas, pesquisa teórica e OCDE (2021, 2022).
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Quadro 14. Desafios e Soluções Propostas (continuação)

Fonte: elaboração própria, com base em entrevistas, pesquisa teórica e OCDE (2021,
2022).
Importa salientar que resolver as lacunas de implementação, com todo o dispêndio de
tempo e recursos necessários, não é garantia suficiente de que o programa levará aos resultados
e impactos esperados e não terá consequências administrativas indesejadas. É preciso que, ao
longo do processo de implementação, haja atenção aos possíveis efeitos indiretos e não
intencionais das medidas, às condições de sua efetividade, à coerência interna do programa, aos
resultados da incorporação de novos controles ao ambiente de controles vigente, e a outras
intervenções que concorrem positiva ou negativamente para os objetivos programáticos.
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Sendo assim, medidas propostas nos planos de integridade devem não apenas ser
consistentes com o programa (se a validade de seus pressupostos é admitida), como também
levar em conta as culturas de gestão, a estrutura de incentivos e as características dos sistemas
de controles do órgão. Como destaca Viol (2019, p.147), “os programas de integridade não
pressupõem a ausência de instrumentos e mecanismos anteriores nas organizações aptos a
enfrentar a corrupção.” Se, de acordo com Guimarães (2016) e Batista Júnior e Campos (2014,
p.38), prevalecem na administração pública brasileira - em razão dos múltiplos controles - a
cultura do receio de punição e os incentivos para os comportamentos de autopreservação e de
se evitar a responsabilização, é necessário especial cuidado para não reforçar esses incentivos,
além do empenho em contrabalançá-los, uma vez que debilitam a capacidade para a agência
moral dos indivíduos e podem levar à inação e à paralisia decisória, que comprometem a
realização dos fins do Estado.
De acordo com a OCDE (2018, p.45), reforçar a conduta ética sem abrir mão de
salvaguardas de controle é um desafio central para qualquer sistema de integridade. Rangone
(2018, p. 493) observa que uma condição para a efetividade das normas é a motivação intrínseca
para cumpri-las, e que algumas penalidades e atividades de controle interferem na dimensão
moral envolvida nesse cumprimento; por serem vistas como expressão de desconfiança, podem
enfraquecer a motivação dos indivíduos para cooperar. Six e Lawton (2013, p. 649) frisam que
alguns controles associados à abordagem de compliance, incluindo regras, procedimentos e
formas de sanção vigentes, podem “expulsar” (crowd out) os efeitos de iniciativas baseadas na
internalização de valores, de sorte que nem toda combinação entre elementos das duas
abordagens é efetiva. Os autores propõem que, quanto mais os controles e regulamentações
suportam o exercício de competências e a autonomia dos agentes, maior é a probabilidade de
que estes incorporem valores e normas sociais e atuem segundo uma estrutura moral (SIX;
LAWTON, 2013, p.650).
Nesse sentido, o sucesso da abordagem baseada em valores e de promoção de
comportamentos positivos parece também depender de uma revisão dos controles internos
existentes, sobretudo daqueles que induzem a alta carga de desconfiança e apoiam de maneira
limitada a detecção dos desvios e o cumprimento de normas (OCDE, 2018, p.20). Também é
preciso compreender como outros mecanismos e procedimentos de compliance e accountability
implementados fora do âmbito do programa afetam o contexto comportamental.
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A construção de capacidades para gestão de riscos e a proposição de novas medidas de
tratamento avança, no entanto, a um ritmo mais avançado do que a capacidade de analisar
controles e avaliar seus custos, benefícios e efeitos comportamentais. Orientações
metodológicas sobre o tema ainda são escassas, tanto por parte da CGU, como do Ministério.
Anechiarico e Jacobs (1996, p.195) alertam para a necessidade de que os controles sejam
examinados periodicamente para que se conheça: se as razões originais para sua criação ainda
existem; se o que se busca prevenir, detectar e remediar merece alta prioridade; se há razões
para acreditar que reduziram os desvios que deveriam combater; se não criaram
inadvertidamente vulnerabilidades e ocasionaram novas formas de comportamento antiético; se
os custos administrativos não são desproporcionais aos benefícios; e se há uma estratégia de
menor custo que atenda aos mesmos objetivos.
Também deve ser levada em conta a coerência das ações de comunicação e treinamento
em relação os objetivos do programa. Como base para as ações voltadas para fortalecer as
escolhas morais em sistemas de integridade, a OCDE (2018, p.21) define como preceitos a
expectativa de que qualquer pessoa possa cometer falhas éticas; o levantamento de pontos de
referência morais e a ênfase nessas referências; a provisão de treinamentos com relevância
prática; o incentivo à reflexão ética; a invocação de responsabilidade individual; a redução da
distância entre ação e dano; a preferência por não enquadrar questões éticas como questões de
controle e evitar comunicar desconfiança.
Mensagens de “tolerância zero”, como a que pode ser identificada na declaração da alta
administração constante do Plano de Integridade 2021-2022 do ME, são moralmente carregadas
(LAMBSDORFF, 2009, p. 400); percepções de baixa leniência e de ameaças veladas ou diretas
de punição podem ser contraproducentes, ao inibir o reporte dos desvios por aqueles que tem
algum envolvimento menor e diluir a motivação intrínseca dos agentes para abster-se de
práticas antiéticas (LAMBSDORFF, 2009, p. 400; SCHULZE; FRANK, 2003). Há que se
verificar ainda o efeito resultante de comunicações organizacionais que seguem a abordagem
burocrática dominante, reforçando o cumprimento de leis, regras, códigos e respeito a
proibições (como no caso da Campanha “Não é Legal”), e as comunicações que se voltam para
aspirações éticas (como a Capanha de Valores), com ênfase mais direta em proteção e promoção
do interesse público (BOWMAN, 2000, p.674). A falta de orientações sobre o conteúdo e
formas adequadas de apresentação dos comunicados sobre integridade, instrumentos centrais
ao programa, pode contribuir para confusões e incoerências na abordagem.
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Outras consequências não antecipadas podem advir das ações voltadas para aumento da
transparência, considerando que este é um dos valores escolhidos pelo Ministério, e que
fomentar a transparência ativa e passiva é um dos objetivos do programa. Halachmi (2014, p.
566) alerta que mais ênfase em transparência pode por vezes contrariar os objetivos de
accountability, por induzir ao cumprimento cego da letra das normas; Bannister e Connolly
(2011, p.9-19) destacam ainda os custos da transparência, os possíveis incentivos ao
comportamento defensivo, e potenciais falhas de compreensão e interpretação decorrentes da
forma como as informações são apresentadas.
Por razões como essas, indicativas da complexidade das intervenções, é necessário
incrementar o aprendizado sobre o programa e a capacidade de realização de ajustes,
priorizando-se o desenvolvimento de avaliações que permitam identificar se os resultados estão
sendo alcançados ou não, e por quê, quais são os efeitos não antecipados das intervenções, e se
ao longo do tempo estão ocorrendo mudanças na direção do impacto esperado. Esse feedback
é essencial para melhorar a gestão, o desempenho e as operações do programa de integridade,
permitindo ainda acúmulo de conhecimento, suporte à tomada de decisão futura, melhor
prestação de contas e aumento da legitimidade das iniciativas (OCDE, 2005, p.25). Mesmo
supondo que seja cedo para aferir o impacto global do programa, é possível avaliar a efetividade
de seus instrumentos, com base em uma combinação de informações subjetivas e métricas
objetivas, como demonstra a experiência de países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá,
Estados Unidos, França e Coreia do Sul na avaliação de estratégias de integridade e de
prevenção à corrupção (OCDE, 2005).
A verificação da existência de estruturas, procedimentos e instrumentos chaves é
empregada pela CGU para monitorar a implementação dos programas de integridade, o que
também faz parte do modelo do TCU para levantamento de governança e gestão junto aos
órgãos públicos (TCU, 2022). Além desse tipo de monitoramento e da avaliação de efetividade
das iniciativas, é possível empregar, segundo a conveniência: análise de viabilidade, para saber
se um instrumento é capaz de funcionar, identificando-se fatores de risco à sua eficácia;
avaliação de relevância, sobre em que medida são atingidos padrões esperados por
stakeholders; e avaliação de coerência - exame da relação entre uma iniciativa particular e
outros elementos para verificar se interagem de maneira coerente e há reforço mútuo para
produção dos resultados desejados (OCDE, 2005, p.34-35).
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Muitos achados deste estudo vão ao encontro dos resultados da pesquisa de Viol (2019),
sobre a institucionalização dos programas de integridade em seis organizações nacionais do
setor privado e da administração pública direta e indireta. A autora identificou dificuldades
relacionadas à imprecisão sobre conceitos, mecanismos e instrumentos dos programas;
barreiras associadas ao tamanho e à complexidade das organizações; problemas na adoção da
prática da gestão de riscos e resistência à exposição de vulnerabilidades; deficiência do apoio
da alta administração e a busca de lideranças intermediárias; disseminação de treinamentos e
informações por meio de canais virtuais; deficiências na implementação dos mecanismos e
instrumentos do programa, que por essa razão não estariam aptos a fortalecer a tomada de
decisão (VIOL, 2019, p.148-156).
Barreto e Vieira (2021), em sua análise de 12 programas de integridade criados por
governos federal, estadual e municipal, identificaram desafios à adoção de verificações prévias
e à combinação adequada entre os canais de denúncia e as investigações internas. Em relação
ao primeiro deles, o Ministério da Economia não estabeleceu normas específicas para
verificação de programas de integridade em empresas contratadas, à diferença de outros órgãos,
como o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Portaria MJSP nº 513/2020). Quanto ao
segundo desafio, não se observa, com base nos indicadores construídos pelos autores, o baixo
desempenho das investigações internas em relação ao canal de denúncias, uma vez que existe
Corregedoria instituída no ME, há um movimento de construção de capacidades para a
atividade de correição, a instância é cada vez mais presente em eventos de integridade e divulga
relatórios de execução das investigações.
Alguns desafios encontrados neste estudo condizem também com barreiras à
governança ética identificadas por Evans (2012) em pesquisa com gestores da administração
pública australiana: dificuldades de comunicar internamente os benefícios de uma governança
ética; o distanciamento em relação ao público-alvo; falta de um entendimento baseado em
evidências sobre o grau de mudança comportamental necessária; inexistência de uma teoria
causal da mudança comportamental; alocação inadequada de recursos financeiros; falta de uma
abordagem integrada à governança ética; ausência de regras claras para tomada de decisão; falta
de liderança comprometida; reduzido apoio técnico e cálculo deficiente dos riscos (EVANS,
2012, p. 106).
Além dessas barreiras e dificuldades, destaca-se no presente estudo a influência da
dinâmica de contexto, referente à descontinuidade administrativa e aos processos de
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reestruturação, sobre o ritmo e a coerência da implementação dos programas de integridade; é
possível que as dificuldades de convergência sejam acentuadas pela falta de padrões
metodológicos (há, por exemplo, orientações da CGU para uma metodologia de gestão de
riscos, mas cada órgão desenvolve sua própria) e institucionais (variações no desenho,
composição e funcionamento das UGIs nos diferentes Ministérios).
Por fim, com a aplicação da Teoria do Processo de Normalização à análise dos dados
primários, deu-se ainda relevo às rotinas e arranjos organizacionais criados para viabilizar a
implementação, que também são fonte de mudança organizacional. Instâncias de integridade
passaram a comunicar-se entre si e com pontos focais das unidades organizacionais em base
regular. De acordo com os entrevistados, o aprendizado obtido com essa interação foi
significativo para as instâncias, não apenas para a execução das ações previstas nos planos,
como para que entendessem as complexidades do Ministério e desempenhassem melhor suas
próprias funções. Nas atas de reunião do CRTCI é possível observar que as unidades discutem
soluções para a gestão de riscos e são instruídas sobre temas relacionados à integridade. O
aprendizado em uma organização é viabilizado por interação e engajamento em uma prática
(RASHMAN; WITHERS; HARTLEY, 2009, p.470). No contexto de formação de
comunidades de prática, destaca-se também a colaboração do Ministério em fóruns
interorganizacionais, como a Rede GIRC, o tipo menos vinculante de cooperação, que tende a
fortalecer a capacidade profissional dos participantes, e se torna ainda mais relevante quando
há baixo apoio ou resistência interna na organização (HOEKSTRA; TALSMA; KAPTEIN,
2016, p.168).
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Integridade é considerada um dos princípios de governança para o setor público e pilar
de administrações confiáveis, transparentes e orientadas para o interesse coletivo (BRASIL,
2020c, p.45). Reformas estruturais, criação de novos sistemas e metodologias para promoção
da integridade têm sido recomendadas nas duas últimas décadas como caminhos para se
alcançar a boa governança, uma aspiração culturalmente influenciada e nem sempre bem
definida (EVANS, 2012, p.97).
A agenda anticorrupção, os compromissos assumidos pelo país em órgãos multilaterais,
a crescente produção normativa sobre o tema e o fortalecimento de órgãos de controle
impulsionaram a implementação de programas de integridade na administração direta federal
do Brasil.
Noções de integridade pública e o escopo dos programas vêm passando por alterações
desde a edição do Decreto de Governança (BRASIL, 2017a), o que aumenta o desafio de
compreender o diferencial da proposta e como esses programas deverão transformar a gestão
da ética e dos sistemas de controles na administração pública.
Nesse contexto, implementar programas de integridade significa não apenas entender
como esses programas devem funcionar e por que são necessários, como também mobilizar
pessoas e recursos escassos, desenvolver competências, criar normas, procedimentos internos
e metodologias, avaliar a efetividade e lidar com dificuldades técnicas e barreiras culturais em
organizações burocráticas. A dimensão dos custos e dos esforços necessários para que as
organizações não simplesmente cumpram de maneira protocolar os requisitos normativos, mas
alcancem os resultados e o impacto esperado desse tipo de abordagem, vem sendo investigada
em pesquisas recentes, entre as quais figura o presente estudo.
O objetivo desta pesquisa foi compreender o processo de implementação de um
programa de integridade, o conteúdo geral das intervenções, os desafios enfrentados, as
soluções buscadas e os resultados imediatos percebidos pelos agentes de implementação do
programa em órgão da administração direta do Poder Executivo Federal, o Ministério da
Economia.
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O caso do Ministério da Economia mereceu atenção especial em virtude da
complexidade do processo de reestruturação da governança empreendido desde 2019, com a
fusão das quatro pastas ministeriais que lhe deram origem. Esforços de implementação do
programa ocorreram simultaneamente aos de integração de unidades muito diversas, o que fez
com que se questionasse sobre os possíveis efeitos de descontinuidades administrativas e
reorganizações - esperadas para a administração direta a cada ciclo político - sobre a
incorporação das práticas relacionadas ao programa.
No intuito de investigar o processo de implementação e execução do programa nesse
contexto organizacional específico, realizou-se um estudo de caso qualitativo. O trabalho de
campo para a coleta de dados sobre o caso envolveu a realização de entrevistas semiestruturadas
com agentes responsáveis pela implementação, discussão dos temas emergentes com
informante qualificado da CGU e levantamento de registros e documentos públicos.
Os achados sobre o processo de implementação foram organizados e interpretados a
partir de análise de documentos e análise de conteúdo dos dados primários, produzindo-se
categorias transpostas aos quatro principais constructos da Teoria do Processo de Normalização
(TPN), que trata dos mecanismos de incorporação, integração e rotinização de novas práticas
em organizações. Uma quinta categoria foi produzida de maneira indutiva para caracterizar a
execução do programa.
Essa é a primeira aplicação de que se tem notícia da TPN, uma teoria sociológica da
implementação, com o propósito de descrever e entender a implementação de programas de
integridade em organizações. O estudo contribui, portanto, para exemplificar a teoria, que se
mostrou compatível com teorias de determinantes da implementação, além de ter dado relevo
aos significados associados às práticas e aos mecanismos de integração relacional e contextual
decorrentes do esforço coletivo de implementar o programa.
Como resultados imediatos, tem-se que novas rotinas e arranjos de colaboração
horizontal se formaram para implementação e execução, o que teria aumentado a coordenação
entre as instâncias de integridade e destas com as unidades do Ministério. Essa coordenação foi
associada a maior aprendizado sobre uma organização complexa, melhor desempenho das
funções de integridade e transferência de conhecimento sobre matérias relacionadas ao tema.
Em razão do programa, teria ocorrido construção de capacidades em gestão de riscos, em
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atividades de Corregedoria e de Ouvidoria, além de reforço da atuação preventiva da Comissão
de Ética.
Arranjos horizontais, canais diretos de comunicação com a CGU e participação em redes
interorganizacionais favoreceram a assimilação dos objetivos e do escopo do programa, mas há
incertezas sobre o significado de uma cultura de integridade e sobre os mecanismos pelos quais
esse objetivo deverá ser alcançado.
Outros obstáculos cognitivos e práticos existem para a execução da gestão de riscos e
proposição de medidas de tratamento, uso da base de evidências do órgão, conhecimento sobre
os atributos da organização e do sistema de controles do Ministério, avaliação dos resultados
das iniciativas e definição de etapas da evolução do programa. Fragilidades associadas às
características do órgão, ao planejamento e à implementação teriam acarretado problemas como
insuficiência de recursos, baixa visibilidade do programa, limitado alcance em relação ao
público interno, dificuldades para gerar engajamento e reduzida mobilização de lideranças.
Como esperado, fatores institucionais relacionados à dinâmica de contexto
(reorganizações administrativas) foram apontados entre os principais desafios, por motivarem
suspensão das atividades até reorganização da governança; mudanças nos riscos do Ministério
e necessária revisão das medidas de tratamento; reorganização das bases de dados do órgão;
trabalho de convergência de processos, sistemas e metodologias; dificuldade de construção de
uma identidade institucional como referência para internalização de valores.
Condições como o profissionalismo, a estrutura de carreiras e a estabilidade da maior
parte do corpo funcional são identificadas como favoráveis ao programa, sendo considerados
fatores críticos ao sucesso das intervenções a reformulação de códigos de ética e conduta, a
autonomia das instâncias de integridade, o apoio da alta administração e a efetividade de uma
política nacional anticorrupção.
Mostram-se como contribuições práticas neste estudo as iniciativas propostas pelos
representantes do Ministério e da CGU, bem como as recomendações identificadas na literatura
e constantes em relatório da OCDE, para enfrentamento de alguns dos desafios identificados.
Alguns problemas decorrentes das reorganizações devem ser mitigados com maior
padronização no âmbito do SIPEF; imprecisão sobre conceitos, instrumentos, responsabilidades
e sobre mecanismos da intervenção deverá ser reduzida por simplificação normativa e
construção de uma teoria da mudança; desconhecimento sobre os problemas e atributos da
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cultura de integridade do Ministério serão reduzidos por levantamentos junto ao público
interno, pela disponibilização de painéis de dados e por relatórios de subsídios às unidades;
essas medidas deverão também apoiar a gestão de riscos e controles, a ser facilitada por um
repertório de questões orientadoras, de riscos transversais e de sinais de alerta, e pela
disseminação de boas práticas em controles internos; dificuldades para avaliação podem ser
mitigadas pela construção de um modelo de maturidade para o programa, por pesquisas junto
ao público, por aplicação de questionários sobre clima e cultura de integridade e governança
ética, além do desenvolvimento de métricas para resultados intermediários; maior visibilidade
do programa deverá ser alcançada com abertura de novos canais de comunicação e mobilização
de agentes complementares, incluindo áreas de desenvolvimento institucional, gestão de
pessoas, unidades regionais e chefias; deficiências no apoio da alta administração podem ser
contrabalançadas pelo desenvolvimento de lideranças intermediárias, e problemas na
mobilização de recursos podem ser reduzidos por aproveitamento de competências já existentes
e melhorias no planejamento.
Esta pesquisa tem várias limitações. Como foram entrevistados poucos representantes
das unidades organizacionais, e estas não disponibilizam informações sobre levantamento e
planos de tratamento de riscos, pouco se pode afirmar sobre como o programa afeta o sistema
de controles do Ministério, exceto pelo que é evidenciado nos planos de integridade (onde não
há ações específicas propostas para boa parte das unidades). Não foram entrevistados
representantes da alta administração, cuja perspectiva se buscou extrair de documentos; esses
atores, centrais ao modelo, podem ter outra compreensão das dificuldades de implementar o
programa. Também não foi explorado o aprendizado que se estima ter ocorrido em função dos
novos arranjos, e não foi analisado o conteúdo das comunicações e capacitações, de maneira a
identificar como essas medidas refletem as noções partilhadas sobre o programa. Outras
limitações, como apontado na seção 3.1, são inerentes à estratégia do estudo de caso simples.
Oportunidades de pesquisa futura podem ser vislumbradas a partir dessas limitações.
Estudos específicos podem ser conduzidos nas unidades organizacionais a respeito da
incorporação e da rotinização da gestão de riscos de integridade, para identificação de que
variáveis da ética organizacional (níveis individual, coletivo e estratégico; variáveis sociais e
culturais) são levadas em conta no reconhecimento de fragilidades (TREMBLAY;
MARTINEAU; PAUCHANT, 2017, p. 223-224), e de qual é a relação entre os fatores causais
de problemas e riscos e medidas de tratamento ou controles propostos.
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Também pode ser estudado como os novos arranjos afetam o aprendizado
organizacional, a fim de se descobrir em que medida a troca de conhecimento profissional e o
compartilhamento de informações favorecem os processos internos e o desempenho das
instâncias envolvidas (GREILING; HALACHMI, 2013, p. 386) e afetam a capacidade de
adaptação a mudanças no ambiente (BERENDS, BOERSMA, WEGGEMAN, 2003, p. 1036).
É possível ainda testar, em múltiplos casos, a hipótese de que, quanto mais eficaz é a
comunicação sobre os pressupostos e a teoria da mudança do programa - bem como o
desenvolvimento de competências - entre os agentes de implementação, menor a probabilidade
de “inércia institucional” manifesta na criação de novos controles desnecessários ou
redundantes, e no predomínio de comunicados organizacionais e treinamentos baseados na
lógica burocrática tradicional, mais próxima da abordagem do compliance.
Artefatos de comunicação e treinamento podem ser analisados para identificação das
formas e dos métodos de transmissão de padrões e referenciais de conduta, verificando-se o
alcance, a frequência, o uso de experiências práticas, o tratamento de dilemas e a abertura a
discussões, bem como o tipo de linguagem usada nos materiais (se eles estão em linguagem de
conformidade e enfatizam aspectos punitivos ou se adotam linguagem positiva e associada a
valores), além de pesquisados os efeitos resultantes da combinação de abordagens sobre o
público-alvo (EVANS, 2012, p. 106; MAESSCHALCK; DE SCHRIJVER, 2016, p.199-200).
Outro tema para pesquisa é a relação entre mudanças de estrutura e mudanças em
estratégia, controles e cultura organizacional. De acordo com Hofstede (2001, p. 408) a maneira
mais efetiva de mudar culturas organizacionais é promover rearranjos estruturais, como criação,
combinação e movimentação de grupos e departamentos. Jurkiewicz (2013, p.25) assinala que
a maneira como as funções organizacionais são formalmente divididas e coordenadas influencia
padrões de comunicação, interação e de motivação, e pode estar relacionada a disfunções
quanto à integridade. Considerando que as mudanças estruturais são parte da dinâmica dos
Ministérios e são exógenas ao programa, importa compreender que variáveis da cultura
organizacional podem ser impactadas por mudanças de estrutura, e como essas mudanças
afetam a exposição a riscos, a estratégia e os sistemas de controle das organizações.
Acrescente-se que estudar casos múltiplos, de programas em diferentes estágios, que de
resto possuem os mesmos componentes básicos e objetivos, estão sujeitos a estruturas
semelhantes de governança e são implementados em organizações públicas da mesma
categoria, permitirá não apenas identificar variações no conteúdo das intervenções
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condicionadas por especificidades de contexto, como também explorar as dinâmicas associadas
a diferentes ritmos de implementação, compreender formas distintas de adoção e adaptação dos
instrumentos, e identificar diferentes alternativas para se lidar com os desafios que emergem
em cada contexto. Outra possibilidade é estudar programas análogos em Ministérios de
diferentes países, o que permite explorar variações em práticas e resultados de implementação,
bem como as influências de diferentes atributos de ambiente institucional.
Por fim, poderá ser feito um estudo longitudinal para a compreensão de mudanças no
programa ao longo do tempo, depois de alguns anos de evolução no âmbito do SIPEF, que deve
iniciar uma nova fase de maior coordenação e padronização das iniciativas. Nesse tipo de
pesquisa será possível identificar novos desafios, verificar a persistência de lacunas de
implementação e explorar as razões dessa persistência. Ademais, com o avanço na maturidade
do programa, avaliações podem ser conduzidas para aferir objetivamente os resultados e os
impactos das iniciativas, bem como identificar possíveis trade-offs entre integridade e outros
valores de governança pública (DE GRAAF; VAN DER WAL, 2010).
Este estudo é, em certa medida, memória de processos de implementação e execução do
programa de integridade do Ministério da Economia em uma fase anterior ao SIPEF. Nele
também são esclarecidos fatores como a evolução da regulamentação sobre integridade pública
no país, objetivos de um programa de integridade, dificuldades relacionadas à abordagem dual
e significados práticos atribuídos ao programa. Não há pretensões à generalização. Como
observa Stake (2000, p.245), o objetivo do estudo de caso não é representar o mundo, mas
representar o caso. É possível, contudo, que as lições nele aprendidas sejam aplicáveis à
elucidação de outras situações concretas semelhantes, bem como à interpretação de achados de
outras pesquisas.
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ANEXOS

Anexo I – Indicativo de perguntas para as entrevistas semiestruturadas, à luz das perguntas da
pesquisa e dos objetivos intermediários (seção 1.3.2, item ii, p.4)

Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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Anexo III – Plano de Coleta de Dados Secundários (Pesquisa de Documentos)

