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1
MELHORAR A PERCEPÇÃO

PARA MELHORAR A DETECÇÃO:

Causas e Consequências da Corrupção
sob a ótica da Sociedade



CAUSAS e CONSEQUÊNCIAS da CORRUPÇÃO
SUSAN ROSE-ACKERMAN 

O PROBLEMA É MUITO COMPLEXO



Qual a percepção sobre a corrupção

na Petrobras ANTES 

e DEPOIS da 

Operação Lava Jato



JOSÉ EDUARDO DUTRA

então Presidente da Petrobras

Não é possível, no
processo licitatório de uma companhia 

como a Petrobras, alguém de fora ou 

até mesmo o presidente da

empresa dizer quem vai ganhar 
o processo

ANTES

DA 

LAVA 

JATO

Entrevista à Folha de São Paulo

2005

Percepção

- - 2005 - -

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2207200528.htm





PAULO ROBERTO COSTA
Ex-Diretor de Abastecimento 

DEPOIS 

DA 

LAVA 

JATO

(...) a partir do ano de 2005, em 

TODOS os contratos firmados 

pelas empresas cartelizadas com 

a Petrobras, no interesse da 

Diretoria de Abastecimento, 

ocorreram pagamentos 
de vantagens indevidas 

Ação Penal, Processo 
5026212-82.2014.404.7000

Percepção



Pesquisa Crescimentum/Datafolha (24/10/2017) = controle social



Pesquisa 
Crescimentum
e Datafolha 
(24/10/2017):
Nível de 
consciência 
social

Preocupação atual
Corrupção: 1º Lugar

2010: 1.350 votos
2017: 2.790 votos
Aumento percepção



2
ENTENDER OS 

RISCOS E TRATÁ-LOS (prevenção):

Conflito Agente-Principal e
a Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Social

de empreendimentos





Se comprometeu a devolver 

US$ 97 milhões

Já devolveu 

R$ 180 milhões 
recebidos de propina

Ação Penal, Processo 
5075916-64.2014.404.7000

PEDRO BARUSCO
Ex-Gerente de Serviços da Petrobras



Não se pode servir a dois senhores

Objetivo:
Defender  os 
interesses da 

sociedade

Salário pago
Pelo Estado ($$)

Vantagens indevidas pagas pelas 
Empreiteiras ($$$.$$$.$$$)

Objetivo:
Fraudar às licitações

Permitir Sobrepreços e 
Superfaturamentos

A quem ele servia?
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OBRAS
Sem Qualidade
Superfaturadas

Atrasadas
... INVIÁVEIS ...

TODOS NÓS
PAGADORES
DE IMPOSTOS



PROPINA

Decisões equivocadas = prejuízos astronômicos!



3
MELHORAR OS

MECANISMOS DE GOVERNANÇA:

Liderança Ética e Combate aos Desvios
(prevenção, detecção, responsabilização)



MELHORAR OS MECANISMOS 

DE GOVERNANÇA
1 - PREVENÇÃO

2 - DETEÇÃO

3 - RESPONSABILIZAÇÃO

APRIMORAR OS
CONTROLES INTERNOS
(AVALIAR, DIRECIONAR, MONITORAR)

A – LIDERANÇAS (comportamental)

B – ESTRATÉGIA 
(objetivos, indicadores, metas)

C – CONTROLES
(transparência,
prestação contas)



Como fazer?

Disseminar boas práticas



Treinamentos Presenciais: 
Conhecer os papéis para 

melhor disseminar 
conhecimento e trocar 

experiências entre parceiros 
(controle interno e externo, 
de todas as esferas e todos 

os Poderes)



Disseminando boas práticas de 
governança por meio de artigos 

técnicos (Revista do TCU)...

... e de 
Diálogos 
Públicos

(YouTube)



Ampliar escala de disseminação...

... com redução de custos = Ensino à Distância (EAD)



Palestras para Conselhos de Fiscalização Ético-Profissional
Confea (27/2/2015) e CAU-BR (8/7/2015): efeito multiplicador



Não é demais lembrar...



4
COMPARTILHAR

INFORMAÇÕES DE FORMA
TEMPESTIVA: 

COMPREENSÃO DOS PAPÉIS, ARTICULAÇÃO, 
COERÊNCIA, EQUILÍBRIO



Judiciário

CORRUPÇÃO

TCU/TCE

CGU / CGE

PF / PC

MPF / MPE

CADE

NOVO 
CENÁRIO

AGU

UNIÃO
ESTADOS
MUNICÍPIOS

Legislativo



Para parceiro tem o seu papel institucional, mas todos devem 

caminhas juntos para racionalizar os recursos da sociedade 



• Compartilhamento do 
conhecimento do negócio 
para caracterizar o crime de 
corrupção, antecedente do 
crime de lavagem de dinheiro 
(início da Operação Lava 
Jato com o TCU)

• Auditorias do TCU na 
RNEST: convicção em 
reunião com Petrobras: 

(“Doutores, eu não estou 
perguntando se houve ou não 
desvios. Estou afirmando que 
houve.  Temos provas disso. 
Se fosse na minha casa, eu 
viraria tudo de cabeça para 
baixo até achar como o 
dinheiro foi desviado. É isso 
que vocês têm que fazer.”)



Parceria Imprensa (Secom/TCU): transparência e controle social
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TRANSFORMAR
A REALIDADE:

Compreensão do modus operandi
para fins de responsabilização 

(estimativa do dano ao erário, 
identificação de responsáveis,

medidas cautelares de constrição patrimonial 
para garantia do ressarcimento integral) 







24 anos 





ACORDÃOS TRANSFORMADORES





RESPONSABILIZAÇÃO ESTENDIDA





O CRIME 
NÃO DEVE 
COMPENSAR

PORÉM, EM ALGUNS 
PAÍSES, MESMO DEPOIS 
DA PUNIÇÃO, O CRIME 
COMPENSA. 
• Punições brandas
• Fica com o produto 

do ilícito
- PU



“A decisão de cometer ou não o crime 
resultaria de um processo de 
maximização da utilidade esperada, 
em que o indivíduo confrontaria, de um 
lado, os potenciais ganhos resultantes 
da ação criminosa, o valor da punição e 
as probabilidades de detenção e 
aprisionamento associadas e, de outro, 
o custo de oportunidade de cometer 
crimes”
Gary Becker – Nobel de Economia 1992

“A decisão de cometer ou não o crime 
resultaria de um processo de 
maximização da utilidade esperada, 
em que o indivíduo confrontaria, de um 
lado, os potenciais ganhos resultantes 
da ação criminosa, o valor da punição e 
as probabilidades de detenção e 
aprisionamento associadas e, de outro, 
o custo de oportunidade de cometer 
crimes”
Gary Becker – Nobel de Economia 1992



Os agentes em geral respondem 

mais fortemente às perdas do que 

aos ganhos, de forma que a 

possibilidade de perda de um 

determinado montante gera 

muito menos utilidade do que a 

possibilidade de aumentar o 

patrimônio no mesmo valor. 

Assim, o efeito do desestímulo é 

maior nas punições do que nas 

premiações.

Daniel Kahneman – Nobel 

Economia 2002



OCDE - “Is foreign bribery an attractive investiment in some 

countries?

Em muito países, pequenas multas por conta do pagamento de 

propinas, fazem com que as empresas persistam com o 

interesse em “investir” no esquema de pagamento de 

propinas, mesmo sabendo de antemão que elas poderiam ser 

descobertas e multadas sob este cenário. 

OCDE - “Is foreign bribery an attractive investiment in some 

countries?

Em muito países, pequenas multas por conta do pagamento de 

propinas, fazem com que as empresas persistam com o 

interesse em “investir” no esquema de pagamento de 

propinas, mesmo sabendo de antemão que elas poderiam ser 

descobertas e multadas sob este cenário. 

OCDE - “Is foreign bribery an attractive investiment in some 
countries?

Em muito países, pequenas multas por conta do pagamento de 

propinas, fazem com que as empresas persistam com o 

interesse em “investir” no esquema de pagamento de 

propinas, mesmo sabendo de antemão que elas poderiam ser 

descobertas e multadas sob este cenário. 

“ “



Sem combater os mecanismos que permitem as 
fraudes, o dinheiro dos pagadores de impostos 
nunca será suficiente para desenvolver o País



OBRIGADO
PELA ATENÇÃO

SeinfraOperações/Coinfra
Seccor
Segecex/TCU


