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Compliance – to comply

with

 Estar em Conformidade com
leis e regulamentos Externos e
Internos

Compliance



Ao abrirmos o 
Jornal

 Escândalos

Malversação dos Recursos 

Públicos

Superfaturamentos 

Mal uso da máquina 

administrativa 

Propinas etc.



GRANDES ESCÂNDALOS

 BAE 

 Enron

 Siemens

 FIFA

 Petrobras

 Odebrecht

 JBS

 Lance Armstrong
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Ao abrirmos o 
Jornal

 Escândalos na 
Saúde

Malversação dos Recursos 

Públicos

Superfaturamentos 

Mal uso da máquina 

administrativa 

Propinas etc.



 A corrupção no setor da saúde significa a diferença entre
Vida e Morte
 Equipe médica que cobra subornos por medicamentos gratuitos

 Corrupção custa vidas quando medicamentos falsificados ou

adulterados são vendidos aos serviços de saúde

 Pesquisas do Banco Mundial mostram que em

alguns países, até 80% dos Fundos para Saúde
nunca chegam ao destino

 Não são apenas os países em desenvolvimento

que sofrem
 Países ricos perdem milhões de dólares a cada ano em fraudes e

corrupção de seguros

Problema

https://www.transparency.org/topic/detail/health


DENÚNCIA

https://www.fcpablog.com/blog/2017/2/8/doctor-awarded-11-million-for-blowing-whistle-on-hospital-ov.html
https://www.fcpablog.com/blog/2017/2/8/doctor-awarded-11-million-for-blowing-whistle-on-hospital-ov.html


 “A fraude na saúde é 

um problema sério e um 

grande tabu no setor”

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/saude-privada-acumula-fraudes-de-r-20-bi-e-falta-de-controle-aponta-estudo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/saude-privada-acumula-fraudes-de-r-20-bi-e-falta-de-controle-aponta-estudo.shtml


COMO ACONTECEM AS FRAUDES
Entre Beneficiário, Médico e 

Operadora de Seguro

Entre Fornecedores e Profissionais 

de Saúde







Corrupção 
Sistêmica

 TI / 2018
 Corruption Perception Index

https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2018_global_analysis
https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2018_global_analysis
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.transparency.org/cpi2018


CONTEXTO BRASILEIRO

Brasil CPI 35

• 110ª posição dentre 180 
países pesquisados

• 35 pontos de 100 possíveis:
nota de corte para alto risco

• Impacto: Empresas devem
“aprofundar” verificação de
antecedentes e realizar due
diligences mais aprofundadas

• Custo maior para fazer
negócio no Brasil



Brasil
Corrupção 
Sistêmica

 É possível 

cortar o mal 

pela raiz? 

 É a 

corrupção 

uma 

questão sem 

solução? 



 O cálculo favorável à conduta 

ilícita deriva do resultado

econômico feito pelo indivíduo 

com poder discricionário e que 

acredita que NUNCA será 

apanhado e, portanto, nunca 

pagará pelo seu CRIME



 O cálculo é o mesmo, 

seja para obter um 

importante contrato 

público ou para evitar 

o pagamento de uma 

multa de trânsito com 

um “cafezinho para o 

guarda” 



 Como Construir um 

Programa de “Cultura 

de Compliance”

Eficiente e Eficaz? 



 Como Construir um 

Programa de “Cultura 

de Compliance”

Eficiente e Eficaz no 

Setor de Saúde? 



Programa de Compliance

• Código de ética

• Procedimentos de controle

• Envolver direção da instituição 
• Políticas internas para avaliação e seleção  

fornecedores

• Treinar periodicamente a equipe



Programa de Compliance
• Avaliar risco
• Profissional de compliance com autonomia
• Fornecer meios de monitoramento 
• Canais de denúncia
• Aplicar medidas disciplinares para fornecedores e 

colaboradores
• Inspecionar fornecedores



Compliance



Onde estão os Problemas?



MAPEAMENTO DE RISCOS

 Comunicação

 Relação com o governo

 Patrocínios / Doações

 Fraudes

 Corrupção / Suborno

 Informações confidenciais

 Privacidade

 Prática concorrenciais

 Ambiente de trabalho

 Informação privilegiada

 Uso de álcool / drogas



https://conduta.hc.fm.usp.br/portal/cartilha-de-compliance
https://conduta.hc.fm.usp.br/portal/cartilha-de-compliance




https://www.contatoseguro.com.br/siriolibanes
https://www.contatoseguro.com.br/siriolibanes
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Obrigada !

Ligia Maura Costa
E-mail: ligia.costa@fgv.br

PERGUNTAS?

mailto:ligia.costa@fgv.br

