
Avaliação da exposição a fraude e corrupção nas 
organizações públicas

ESTRATÉGIA NACIONAL DE PREVENÇÃO À 
CORRUPÇÃO





A sociedade se pergunta: 
onde estavam as 

instituições de controle?



Gestores, Controle Interno e Controle Externo nos três 
poderes e nas três esferas em uma estratégia nacional 
para controlar a corrupção em resposta a sociedade

Defesas locais e 
regionais em 

perspectiva nacional

Diagnósticos 
conjuntos e parceria 

para soluções

Referência nacional para 
proteção do patrimônio 

e da credibilidade

Gestores, Controladores 
e Contadores como 

agentes da mudança

Metodologia 
uniforme e protótipo 

já testado



COMO FAZER?



Organizações públicas brasileiras com 
suscetibilidade a fraude e corrupção 

compatível com as organizações públicas dos 
países mais desenvolvidos

Visão de Futuro



E como é nos países mais 
desenvolvidos?

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-de-combate-
a-fraude-e-corrupcao.htm



Aperfeiçoar as estruturas de prevenção e 
combate a corrupção nos três poderes e 
nas três esferas

Melhorar o Perfil dos Gestores Públicos 
(formação, experiência e passado)

Obter dimensão real dos casos de fraude 
e corrupção detectados, investigados e 
corrigidos no Brasil

Melhorar a prevenção continuamente 
pela adoção de boas práticas e revisão 
dos sistemas de integridade



PODER DE COMPRA

PODER DE REGULAÇÃO ESTRUTURAS DE INTEGRIDADE

BOAS PRÁTICAS

SAÚDE EDUCAÇÃO SEGURANÇA
E JUSTIÇA

SUSTENTABILIDADE 
E INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS DO 
ESTADO



Critério de Proporcionalidade de Estruturas de Prevenção e 
Combate com o Poder da Organização
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Nível Aceitável de Suscetibilidade

Nível Médio de Suscetibilidade

Nível Alto de Suscetibilidade

Nível Muito Alto de 
Suscetibilidade



FERRAMENTAS

Guia de condução da iniciativa

Plataforma de auto avaliação e relatórios 
individuais

Templates para consolidação, gráficos e 
Relatórios

Apresentações e roteiros de 
treinamentos presenciais

Treinamentos EAD e documentos 
padrão

Check Lists de validação de auto 
avaliações - Rede



PRODUTOS

Classificação das organizações 
públicas segundo critério de 

suscetibilidade a fraude e 
corrupção

Retrato estadual e nacional sobre a 
suscetibilidade a fraude e 

corrupção

Retrato municipal sobre a 
suscetibilidade a fraude e 

corrupção

Aceitável Média Alta Muito Alta



PRODUTOS

Retrato da suscetibilidade das 
organizações segundo a 

responsabilidade em políticas 
públicas multinível



PRODUTOS

Retrato da suscetibilidade das 
organizações segundo cada 

componente de prevenção e 
combate a fraude e corrupção



PRODUTOS

Análise de requisitos mínimos para 
nomeação de servidores de 

primeiro e segundo escalão quanto 
a experiência, passado e formação



PRODUTOS

Ferramenta individual de análise de 
suscetibilidade e monitoramento de 
evolução das organizações públicas



PRODUTOS

• Quantificação de casos de corrupção 
dos últimos 2 anos detectados, 
investigados e punidos nas 
organizações públicas

• Quantificação dos valores envolvidos 
em casos de corrupção nas 
organizações públicas nos últimos 2 
anos

• Quantificação de tempos de finalização 
de processos disciplinares e de 
recuperação de valores relacionados a 
casos de fraude e corrupção







• Integração controle, gestor e 
participação social

• Simplicidade de execução

• Flexibilidade de adesão e prazos

• Baixa intensidade de uso de mão 
de obra dos parceiros

• Ciclos de duas semanas

• Independência e personalidade 
das instituições parceiras

• Transparência e participação 
social

DIRETRIZES



EVENTOS

MOBILIZAÇÃO

MUTIRÕES

Papeis Locais

Secretários do TCU
CGU nos Estados

TCEs
TCMs

Controladorias





1Ago-Set/2019

- Parcerias
- Sugestões
- Mobilização
- Papéis de coleta
- Roteiros e guias

Out-Dez/2019

- Evento de início e reunião 
nacional da Rede

- Treinamento dos 
avaliadores

Jan-Mar/2020

- Evento de Abertura
- Treinamento dos 

Avaliados

- Disponibilização da 
auto avaliação

Abr-Mai/2020

- Período de avaliação
- Ações de orientação 

aos avaliados

- Ações de estímulo 
para 100% de 
respostas

Jun-Jul/2020

- Validação das 
respostas

- Consolidação de 
resultados

Ago-Nov/2020

- Confecção dos 
relatórios

- Preparação dos 
eventos de 
divulgação

CRONOGRAMA PREVISTO

3 5

2 4 6



ALÉM DO 
DIAGNÓSTICO...



FOMENTO DA 
REDE DE 

CONTROLE



EVENTO NACIONAL

EVENTOS ESTADUAIS



TREINAMENTOS PARA DIFERENTES PÚBLICOS





ESPAÇO DE 
COWORKING



Estratégia Nacional de 
Prevenção e Combate a 
Fraude e Corrupção

Indução de Melhoria Contínua: 
treinamentos e programas de 
integridade CGU nos Estados e 
Municípios

Diagnósticos bianuais: evolução de 
objetivos, indicadores e metas

Fraude e corrupção 
sob controle nas 
organizações 
públicas brasileiras

e-Ouv



combatefraudecorrupcao@tcu.gov.br


