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Índice de Percepção de Corrupção - 2009 MENOSMAIS

Relação entre ÉTICA e Saúde/Educação/Renda 
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Índice de Efetividade do Governo- 2009 ALTOBAIXO

Relação entre ÉTICA e Efetividade do Governo 
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Índice de Percepção de Corrupção - 2009 MENOSMAIS

Relação entre ÉTICA e COMPETITIVIDADE



O Brasil tem saída?





Perfil Ético dos Profissionais de Corporações

FONTE: Pesquisa ICTS bienal 2012-2014 

(com 8.718 participantes de 121 empresas) sobre 

o “perfil ético dos profissionais das corporações brasileiras”



Perfil Ético dos Profissionais de Corporações

FONTE: Pesquisa ICTS bienal 2012-2014 

(com 8.718 participantes de 121 empresas) sobre 

o “perfil ético dos profissionais das corporações brasileiras”



IBOPE: “o eleitorado sistematicamente indica 

repúdio aos atos ilícitos que atribui claramente 

à classe política brasileira, mas enxerga-se 

razoavelmente honesto, ao mesmo tempo em 

que pratica ou aceita uma diversidade de 

transgressões à lei no seu cotidiano.”

(Estudo do IBOPE: Corrupção na política: eleitor vítima ou cúmplice?

Silvia Cervellini, IBOPE Inteligência, 2006)





Pergunta: o entrevistado conhece alguém que:

-fingiu doença para não trabalhar? = 50%

-sonegou tributos? = 34%

-furtou em supermercado? = 26%

-obteve benefício indevido no governo? = 22%

-fraudou seguro saúde? = 24%

-fraudou seguro de automóvel? = 19%

41% votariam em alguém em troca emprego

38% votariam em alguém em troca de favor

75% faz ou faria um de 13 atos de corrupção





“Não são ladrões só aqueles que
furtam carteiras, bolsas ou fazem
arrastões. Os ladrões que mais
própria e dignamente merecem
esse título são os governantes de
diferentes esferas ou poderes que,
de modo dissimulado e valendo-se
de sua posição, roubam e
despojam a nação. Aqueles
ladrões de galinha roubam um
homem; estes ladrões do colarinho
branco roubam as cidades, os estados e o país. Aqueles
furtam debaixo de seu risco; estes sem qualquer temor,
nem perigo. Aqueles, se roubam, vão para a cadeia;
estes roubam, punem a sociedade e garantem sua
própria impunidade.”

(Pe. Antonio Vieira, Sermão do Bom Ladrão, 1655, adaptado)



"Quem furta pouco é ladrão;

quem furta muito é barão;

quem mais furta e esconde;

passa de barão a visconde“

(Versos populares, da época do reinado de

D. João VI no Brasil, 1816-1822)



Apartidária



Historiador Leandro Karnal



Esquema Petrobras

EMPRESAS
“modelo de negócio” 

“regra do jogo”

EXECUTIVOS
PETROBRAS

OPERADORES

POLÍTICOS E 
PARTIDOS

$

$$$$$

Construção e reforma de 
refinarias – licitações fraudadas PETROBRAS

Lucro excessivo $$$$$$

$

EXECUTIVOS 
EMPRESAS

“slippery slope”

$

Modelo de negócio
Regra do jogo
Kickback-slippery slope



Solução 
Pragmática

Solução 
Moralista

Ética de 
Conveniência

“Sistemas”, 
“ambiente”, 

“cultura”

Como explicar o ‘apagão’?



Ética da Conveniência



É possível ter um padrão ético?



Questão de Referencial...





É possível fugir do relativismo?

HUMANISTAS

Imperativos 
Categóricos Utilitarismo

CRISTÃ

GREGA, CÓSMICA 

Razão 
Comunicativa



Racionalizar é revestir 
motivos inaceitáveis com 
uma capa de justificativas 

boas, mas falsas, para 
nossa conduta



1º problema da solução 
moralista

Diagnóstico Prognóstico

Tratamento

Convencer
Faz o que 
convém



2º problema



A vitória não vale a qualquer custo



Solução 
Pragmática

Solução 
Moralista

Ética de 
Conveniência

“Sistemas”, 
“ambiente”, 

“cultura”

2ª PERSPECTIVA





E a Lava Jato?





3 sistemas

Sistema  
anticorrupção 

voltado a 
indivíduos –
sistema de 

justiça 
criminal

Sistema 
anticorrupção 

voltado a 
empresas

Sistema 
político 

(influencia 
ambiente de 

negócios)



Sistema anticorrup-indivíduo

Custos Benefícios





PREVENÇÃO

FIM DA
IMPUNIDADE

PUNIÇÃO E
RECUPERAÇÃO

DO  $  DESVIADO
ADEQUADOS



Formulação 
das propostas

Colheita de 
Assinaturas

Tramitação no 
Congresso

As mudanças dependem da sua AÇÃO 
como cidadão e como líder



Sistema 
anticorrupção-
empresa

Lei Anticorrupção

Custos do 
compliance

Custos do 
não 

compliance



Sistema político é “criminógeno”...

PRESIDÊNCIA

“Presidencialismo 
de coalizão”

CONGRESSO 

“Base Aliada”

Deferência indicações políticas

“Governabilidade”

Petrobras Eletrobras
Ministério do 
Planejamento

Ministério 
da Saúde

CEF

Valor das indicações = propina
1) Financiamento eleitoral ($$$)
2) Enriquecimento ilícito ...



New York 
Times

18/03/2016



Crise de Representatividade



http://www.reformapoliticademocratica.org.br/



Facebook.com/deltan.dallagnol

CURTAM PARA 

ACOMPANHAR

Facebook.com/mude.chega





Difícil? 











Ame-o. Não o deixe.


