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Olá! Quando trabalhamos em uma empresa especializada em soluções 
digitais e ouvimos falar sobre integridade, geralmente associamos esse 
conceito a um dos princípios básicos da segurança da informação: 

integridade
Os sentidos da

A integridade de dados é a propriedade de que a informação não foi 
modificada, inclusive quanto à origem e ao destino, ou destruída.

Neste material, vamos conhecer um pouco mais sobre integridade, 
mas como valor organizacional. Isso porque é um compromisso da 
Dataprev desenvolver um trabalho que agregue valor à sociedade. Com 
a integridade, estão a ética, a honradez, a retidão, a responsabilidade, 
a conformidade, a imparcialidade e a confiança. Além do empenho 
contínuo para o combate a desvios de conduta, fraude e corrupção. 

Por isso, a integridade está na base do alcance dos objetivos da 
Empresa e depende de que algumas atitudes sejam adotadas por todos 
para que possa se concretizar. 



Integridade
como princípio 
de segurança 
da informação

Integridade

como valor 

organizacional
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Corrupção não!
Integridade sim!

Os estudos sobre corrupção vêm aumentando nos últimos anos, 
com uma variedade de medidas transnacionais e literatura acadêmica 
demonstrando a complexidade do assunto. Em estudo do Banco Mundial 
sobre “Ética e Corrupção no Serviço Público Federal”, quase 60% dos 
servidores já presenciaram corrupção durante sua trajetória profissional. 

Para a OCDE, 
De 10% a 30% do investimento em um projeto 

de construção com financiamento público podem 
ser perdidos devido à má gestão e corrupção.

e 
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.

A corrupção acentua a pobreza da população e aumenta a 
desigualdade na distribuição de renda, reduz a arrecadação de tributos 
e a credibilidade dos governos, o que requer o uso de taxas de juros 
maiores para compensar o risco país. 

Com corrupção, toda a sociedade perde!

https://brasil.un.org/pt-br/159286-pesquisa-revela-percepcao-dos-servidores-publicos-sobre-etica-e-corrupcao
https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf
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Você se considera

100% ético?

A integridade é parte do nosso compromisso com a sociedade. Por isso, 
é indispensável refletir se a maioria de nós age com ética e integridade 
na maior parte das vezes. Pense em todos os objetos pessoais deixados 
nas estações de trabalho durante a pandemia, por exemplo, e que ainda 
estão lá. Alguns colegas estão trabalhando de casa, outros voltaram para 
a modalidade presencial, mas os objetos pessoais permaneceram lá por 
mais de dois anos sem que houvesse dano ou extravio.

Muitas pessoas honestas estão ao nosso redor o tempo todo. 
De onde vem a desonestidade então? Como a corrupção pode 
ser um dos problemas mais frequentes em nossa sociedade se há 
tantas pessoas íntegras por aí? A questão é que as pessoas honestas 
costumam agir corretamente na maior parte das situações, mas não em 
100% das situações. Por quê? O fato é que esses pequenos desvios e 
pequenas corrupções cotidianas se multiplicam e, quando notamos, já 
são seus efeitos. 

Algumas vezes, nós nos deparamos com os chamados dilemas 
éticos e tomamos decisões erradas com base em racionalizações ou 
atalhos mentais. É como se concedêssemos a nós mesmos uma licença 
moral para agir de forma diferente do correto ou do esperado. Em outras 
ocasiões, deparamo-nos com os chamados pontos cegos e nem mesmo 
percebemos a presença do dilema.



Você já fez alguma coisa ou deixou de se manifestar contra algo 
que achava errado e pensou “não fiz por mim, fiz pela minha empresa”, 
“ninguém consegue fazer a diferença sozinho”, “as coisas sempre foram 
feitas assim”? É possível que alguem peça para um colega o favor de 
agilizar uma atividade deixando a formalização para depois – “É para 
facilitar”. Ou outra pessoa pensar em pedir a ajuda do companheiro em 
casa para resolver um problema da empresa: “É para ganhar tempo! O 
companheiro faz em horas o que a equipe levaria dias para fazer”. São 
situações em que a justificativa para o ato ofusca a percepção de quem 
está cometendo um desvio de conduta. São as pequenas corrupções, os 
pequenos deslizes que, somados, podem trazer grandes prejuízos. 

Se o ato precisa de uma justificativa mental, se lhe causa alguma 
estranheza ou desconforto, esteja atento! Você pode estar diante de 
uma decisão ética. 

Para complementar a reflexão sobre a assertividade de 
nossas escolhas, apresentaremos algumas atitudes indispensáveis à 
consolidação da integridade em nossa cultura organizacional.
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1. 

Conhecer para atuar

com segurança

Você se lembra da última vez que leu um manual de instruções?! 
Não?!!! Pois temos que lhe dizer que os “manuais” são 

instrumentos fundamentais para a execução correta de um processo 
ou procedimento. Se o manual disser que não pode mergulhar um 
aparelho eletrônico, principalmente se ele estiver ligado a uma 
tomada, não devemos mergulhá-lo, ainda que seja uma pessoa 
próxima ou influente o autor do pedido. Se nosso “não” tiver um 
respaldo, não há lugar para que o outro se sinta ofendido. 

Mas dizer “não” nem sempre é fácil. A nossa vida de correria, 
às vezes, pode nos levar a ter uma conduta da qual podemos nos 
arrepender no futuro. Agir no impulso, escolher a alternativa mais 
fácil ou não pensar nas consequências são algumas das portas 
abertas para o desvio de conduta.

Para minimizar a possibilidade de desvios, a Dataprev dispõe de 
um Código de Conduta Ética e Integridade, documento direcionador 
da conduta de todo agente direta ou indiretamente ligado à Empresa. 
Também possui normativos e processos que orientam para a 
eficiência da gestão.

https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/codigo_de_etica_v.2022_0.pdf


No entanto, os documentos não garantem, por si sós, a 
postura correta. É necessário que cada agente público assuma sua 
responsabilidade de conhecer o acervo normativo da Dataprev e o 
compromisso de agir em conformidade com as diretrizes e orientações, 
mantendo o comportamento ético e atuando para que, na prática, as 
orientações se consolidem. 

É bom lembrar que os normativos mudam para que estejam 
atualizados. Portanto, é importante estar sempre atento às últimas 
versões de documentos específicos de sua área e de outros, como 
a Política de Conformidade e Integridade e a Política de Segurança 
da Informação e Comunicações (POSIC), o Código de Conduta 
Ética e Integridade e o Regime Disciplinar. Não vai adiantar alegar 
desconhecimento em situações de responsabilização!
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2.
Agir com

probidade

É o agir de acordo com os princípios éticos e morais aceitos em 
uma determinada sociedade. Nesse agir, não há espaço para o 
enriquecimento ilícito, para a vantagem indevida ou para que os 
interesses pessoais se sobreponham ao interesse público. 

Os atos de improbidade comprometem o profissionalismo 
 e a reputação do agente público. A Empresa também ficará exposta 
em  decorrência da ação ímproba do agente e, nesse cenário, 
todos saem perdendo. 

No entanto, diante de um dilema ético, nem sempre é fácil tomar 
uma decisão acertada. Dependendo do viés cognitivo adotado, a 
escolha pode ser equivocada e pode levar a um ato de improbidade. 

Por isso, cuidado com os desvios, principalmente aqueles que 
aparecem disfarçados de favores, de jeitinhos, de ajuda. Se, para 
ajudar, for necessário descumprir um normativo, vazar uma informação 
sigilosa, desrespeitar ou humilhar um colega, é indispensável pensar 
mais um pouco. 

O papel de agente público não combina com improbidade. 
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Valorizar o

bem comum

3.

No nosso dia a dia, estamos expostos a várias possibilidades de 
desvios de conduta. São as infrações que consideramos “menores” 
e justificamos das mais diferentes formas: “porque todo mundo faz” 
ou “ninguém está olhando”. Às vezes nem percebemos que estamos 
infringindo alguma norma.

É mais fácil perceber quando é o outro que está agindo em 
não conformidade. Nesses casos, podemos intervir ou simplesmente 
fingir que não estamos vendo a irregularidade cometida por outra 
pessoa. Quando nos omitimos, estamos agindo a favor da fraude e 
da corrupção.

A maneira como nos posicionamos diante dessas situações é 
que define nossa conduta ética. Quando decidimos que não vamos 
nos envolver, não denunciando ou não alertando sobre situações 
que percebemos como de risco à integridade ou desvio de conduta, 
estamos também colaborando para que as irregularidades ocorram e, 
com isso, participando indiretamente do ilícito. 

A integridade depende de escolhas que visem ao bem comum. 
Isso significa fazer parte do que é correto ou esperado e se posicionar 
contra o que está em desacordo com os valores e princípios éticos da 
Empresa. Desse modo, todos saem ganhando.
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4. 

Ter respeito

e empatia

Você já pensou no que faz alguém tratar o outro com grosseria ou 
discriminação?

A resposta não se justifica pela cor do cabelo ou da pele, pela altura 
ou peso, pelo gênero ou condição social, pela religião ou opção política, 
pela presença de alguma deficiência física ou mental, nacionalidade ou 
local de nascimento, bem como por qualquer outra condição.

Seja qual for a causa do tratamento desrespeitoso ao outro, esta 
causa certamente não está no outro, mas em padrões ou sentimentos 
que a própria pessoa traz em seu conjunto de valores.

Na Dataprev, o  respeito à diversidade e a não discriminação 
são deveres de todos os empregados e estão previstos na Política de 
Diversidade e Inclusão. Além disso, a dignidade da pessoa é um dos 
princípios éticos da empresa.

No ambiente profissional, há diferentes maneiras de se chegar à 
solução de um problema sem que ocorram situações constrangedoras 
em nosso meio. A boa convivência é saudável para todos e surge de 
relações pautadas por respeito e empatia.

https://www-conexao/sites/default/files/arquivos/instrumentos_normativos/rc_cadm_001_2022.pdf
https://www-conexao/sites/default/files/arquivos/instrumentos_normativos/rc_cadm_001_2022.pdf
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5. 

Promover uma

comunicação efetiva

A comunicação é ação de transmitir uma mensagem. Falando 
assim parece fácil, mas os problemas causados por ruídos na 
comunicação são mais frequentes do que se imagina. 

A primeira premissa a ser observada é que você é 
responsável pelo que o outro entende, não só pelo que você fala. 
Partindo dessa premissa, muitos cuidados se tornam necessários 
para manter a integridade na comunicação. Quando falamos com 
uma criança, não usamos o mesmo vocabulário de uma conversa 
com um adulto, um advogado ou um técnico. Adaptamos nossa 
forma de falar para que o nosso interlocutor compreenda.

No contexto atual da nossa comunicação, não se trata 
apenas do que acontece no ambiente da empresa. Em boa parte 
do nosso tempo, utilizamos meios digitais, onde a atenção deve 
ser redobrada por vários motivos: muitos poderão ter acesso 
a uma mensagem que deveria ter apenas alguns destinatários; 
cada interpretação é única e não se pode ter certeza de que se 
comunicou a mesma mensagem para todos os que a receberam.

Já existe, inclusive, etiqueta para a comunicação escrita em 
redes sociais:
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• evitar expressar comentários ou opiniões radicais sobre assuntos 
polêmicos;

• evitar discussões e exposição em excesso;
• não publicar dados, informações ou fotos de outras pessoas sem o 

devido consentimento;
• não divulgar informações privadas da Dataprev ou de seus clientes sem 

a devida autorização;
• não opinar em nome da empresa e cuidar para que sua opinião não seja 

confundida com o posicionamento da Dataprev;
•  utilizar-se dos meios de comunicação digital para tratar de assunto da 

empresa em horários socialmente apropriados e aceitáveis;
• utilizar caixa alta, fontes maiores e caracteres especiais com cuidado, 

pois, na linguagem escrita, podem transmitir a ideia de agressividade;
• não disseminar notícias falsas.

No ambiente de trabalho, a comunicação tem o objetivo 
de aprimorar a rotina e promover relacionamento de respeito, 
produtividade, motivação e empatia. Inclusive, algumas situações 
requerem comunicação por escrito, documentada e devidamente 
autorizada. Não se trata de burocracia, mas de organização e segurança. 

Em teletrabalho, a boa comunicação é indispensável para o 
sucesso. Isso significa sinalizar o horário de trabalho, momentos de 
ausência, problemas técnicos. Significa, também, estar disponível nos 
horários combinados para a jornada. Se alguém manda uma mensagem 
pela manhã e o empregado só a visualiza à tarde, por exemplo, o que 
pode ser interpretado dessa situação? 

A comunicação efetiva promove a integridade.
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O emprego é seu, mas o serviço é público.
É ótimo saber que você está aqui porque tem um emprego na 

Dataprev. Mas suas tarefas profissionais vão além de você, constituem 
parte de um serviço prestado à coletividade. 

Quem deve agir não é você, mas o empregado público, imbuído 
de valores éticos, do respeito à Lei, da moralidade administrativa e do 
esforço de trabalho para o bem comum.

Por essa razão, seus atos, comportamentos e atitudes devem ser 
direcionados para a preservação da honra no serviço público. Deverá, 
portanto,  buscar a geração de valor para a sociedade.

Assim como as pequenas corrupções podem levar a grandes 
prejuízos, pequenas e constantes atitudes corretas constroem e mantêm 
grandes organizações. Todos temos valores a entregar. Quais são os 
seus? Eles estão alinhados com os valores da Dataprev?

Entregar

valor

6.
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7. 

Zelar pela imagem 
da empresa

Você e eu somos a Dataprev. Nossos atos podem se confundir, muitas 
vezes, com os atos da Empresa. Portanto, o cuidado com nossos atos 
é dever de todos os empregados visando à preservação da imagem e à 
reputação da Empresa. 

Por isso, o zelo, o decoro, a dignidade, a consciência e a eficiência 
devem ser parâmetros de conduta para o funcionário ou empregado 
público, seja em seu trabalho ou fora dele. 

O empregado, quando se manifesta como tal, acaba vinculando 
suas palavras à Empresa. Portanto, é fundamental que qualquer 
manifestação (pública ou privada) nessa circunstância deva sempre 
preservar a imagem da Dataprev, que, por ser uma empresa pública, é 
patrimônio de todos nós, sociedade brasileira.

Pode ser que um ato de gestão na Empresa nos cause indignação. 
Nesse caso, há alguns caminhos: podemos buscar o diálogo e a solução 
internamente ou podemos usar o canal da Ouvidoria para registrar 
nossa manifestação. 

Expor a situação em mídias sociais muitas vezes torna a situação 
ainda mais complexa e difícil de resolver. A exposição negativa da 
empresa gera dano à sua imagem e prejuízos à sua credibilidade perante 
a sociedade. Com a valorização da Dataprev, todos ganham.

https://dataprev.gov.br/etica/ouvidoria


FALE COM A DATAPREV

5.0
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8. 

Buscar a

melhoria contínua

Erros, falhas, desvios, atos ilegítimos devem ser corrigidos.
Não corrigir significa tolerar a não conformidade. Mas transferir a 

responsabilidade do erro ou da má conduta ao outro é tão equivocado 
quanto agir erroneamente.

Não adianta fechar o olho para não ver o trabalho sujo ao redor. 
A sujeira sempre espirra em outros. “Fazer vista grossa”, também, é a 
mesma coisa!

Portanto, deixar uma falha sem correção pode dar menos trabalho, 
mas pode abrir caminho para novas irregularidades. E consequências de 
erros ou desvios não tratados podem impactar a integridade da Dataprev. 

Dessa maneira, a preocupação com a melhoria contínua e 
tratamento das falhas é fundamental para a Empresa. Um pequeno erro  
pode ser apenas o começo para um grande incidente. 

A observação da conformidade das ações é indispensável para 
minimizar a ocorrência de falhas e desvios. A observância dos nomativos 
e leis é o primeiro passo para o exercício correto das atribuições.

Não participe de atos ilícitos ou duvidosos. E não se esqueça de 
denunciar sempre que presenciar situações que contrariem os valores, 
princípios e diretrizes da Dataprev.
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Agir de forma

ética sempre

9.

Parceiros de negócios, fornecedores e contratados são tão importantes 
para a integridade quanto seu colega de equipe.

Não basta um fazer o certo entre os pares. Todos devem fazê-lo. 
Cobrar uma conduta ética das partes interessadas é tão essencial 
que merece ser monitorada como se fosse de algum empregado da 
Dataprev. As ações desses agentes externos têm impacto direto na 
imagem da Empresa e quaisquer atos ilícitos ou ilegítimos podem, 
também, implicar sanções à Dataprev.

Nesse sentido, o tratamento com as partes interessadas 
deve manter os mesmos critérios que devem ser observados nos 
relacionamentos internos da Dataprev. 

Um fornecedor não possui licença para desrespeitar um empregado 
ou para burlar uma cláusula contratual. Ao assinar um contrato com a 
Dataprev, o fornecedor assume um compromisso com a ética e com a 
integridade. Entregar o serviço ou produto contratado é tão importante 
quanto a maneira de realizar a entrega, observando os princípios e 
valores da Dataprev. 



Por essa razão, em caso de descumprimento de obrigações de 
conformidade e integridade do contrato, a Corregedoria deve ser 
acionada para apuração da responsabilidade em relação à Pessoa Jurídica 
envolvida. Eventuais atos ilícitos dos representantes das empresas que 
se relacionam com a Dataprev devem ser denunciados pelo canal da 
Ouvidoria. Os fornecedores também podem usar o mesmo canal para 
registrar denuncias de irregularidades ou qualquer outra manifestação 
envolvendo a Dataprev ou nossos empregados. 

Por mais que seja difícil denunciar, é o caminho que temos 
para acertar.

https://dataprev.gov.br/etica/ouvidoria
https://dataprev.gov.br/etica/ouvidoria
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10. 
Exercer o dever de

denunciar

Denunciar não é ser “dedo duro”, é promover o bem geral. Quem não 
quer que a sociedade evolua?

Aquele que deixa de denunciar um ilícito contribui para manter 
uma irregularidade. Assim, toda a empresa, inclusive você, paga pela 
ação errada daquele que agiu incorretamente. Seja uma corrupção, um 
furto, uma adulteração, um desrespeito ao colega, todas essas ações 
comprometem o bem-estar na organização. Por que alguém iria querer 
que as coisas permanecessem ruins? 

Não seja omisso! Por meio da denúncia é possível reverter esse 
quadro, aprimorar os processos e promover melhorias. 

Além do mais, a Dataprev tem mecanismos específicos de proteção 
ao denunciante. A legislação atual garante essa proteção. Se tiver 
dúvidas, utilize o canal da Ouvidoria.

Denunciar não é opção, é um dever.

https://dataprev.gov.br/etica/ouvidoria
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Considerações finais:

é postura,

é atitude!

Integridade 

O comportamento íntegro de cada empregado traz ganhos 
para a empresa e para seus colaboradores: reduz a quantidade 
de incidentes, evita retrabalho, evita sanções, melhora o clima 
organizacional, promove o crescimento e uma boa reputação da 
organização. Há uma gama de benefícios mensuráveis, mas as 
vantagens não visíveis são quase infinitas. 

Quando nos desviamos da integridade, precisamos acionar 
mecanismos de racionalização para justificar nossos atos até para 
nós mesmos. 

A ética está na base da integridade, indicando-lhe a direção. 
A integridade está no próprio caminhar de cada um. Em cada 
passo ou atitude, podemos fazer grande diferença. É uma questão 
de postura individual que tem impacto no coletivo. Por isso, na 
Dataprev, a integridade é compromisso de todos nós!



I N T E G R I D A D E
COMPROMISSO DATAPREV
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Glossário

Listamos alguns conceitos importantes 
relacionados à Integridade e à Ética: 

Compliance: vem do verbo em inglês to comply, que significa agir de 
acordo com uma ordem, um conjunto de regras, normas ou padrões de 
conduta. Citando Hui Chen, “se a integridade pública é o objetivo, a ética é 
a bússola e o Compliance é o meio para alcançar esse objetivo”. O foco do 
compliance não se limita a temas ligados a suborno e corrupção, mas 
abarca outros riscos de integridade tais como financeiros, de segurança, 
trabalhistas, ambientais, concorrenciais, privacidade, sustentabilidade, 
governança e outros que afetam aspectos legais, éticos e de 
responsabilidade social.
Fonte: Manual de Compliance: compliance mastermind vol. 1. Marcio El Kalay; Matheus Lourenço 
Rodrigues da Cunha (org,). São Paulo: LEC, 2019.
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Conformidade: atendimento a todas as obrigações previstas em 
normas, externas e internas, tanto de observância obrigatória bem 
como voluntariamente assumidas, que orientam o comportamento da 
instituição e de seus empregados.
Fonte: RESOLUÇÃO DE CONSELHO/CADM/013/2021

Denúncia: manifestação que aponte suposta violação de norma interna 
ou externa à Dataprev praticados por pessoa jurídica ou atribuída a 
agentes público ou privado, na condução de suas atividades laborais, 
podendo ser decorrentes do exercício negligente ou abusivo dos cargos, 
empregos e funções. 
Fonte: Norma de Gestão de Manifestação de Denúncias – N/PO/020

Dilema ético: dissonância cognitiva entre a percepção da maneira 
correta de agir e o impulso de burlar a regra. Momento em que se 
contrariam os nossos dois “eus”: o “Eu” que deveríamos ser (should self) e 
“Eu” que quer (want self). 
Fonte: Muitos: como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance 
anticorrupção mais efetivos? / Carlos Mauro...[et al.] ; coordenação Júlio Mariutti. 1. ed.Santos, SP: 
Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2021.

Ética: valor que norteia a conduta humana no que se refere ao seu 
caráter e virtudes, tanto no meio social quanto institucional, de modo a 
determinar a melhor forma de agir e se comportar em sociedade. 
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Ética Comportamental: a Ética Comportamental estuda os fatores 
cognitivos e contextuais que levam as pessoas a tomarem decisões éticas. 
Em comum, a Economia Comportamental e a Ética Comportamental 
estudam vieses que ocorrem quase sempre de forma inconsciente 
na tomada de decisão. A diferença é que, enquanto a Economia 
Comportamental foca nos vieses que nos atrapalham a tomar decisões 
mais benéficas para nós mesmos e que não atendam a parâmetros de 
logica e racionalidade, a Ética Comportamental mostra como temos de 
superar os vieses ligados ao nosso auto interesse que nos atrapalham a 
identificar dilemas éticos e nos levam a racionalizar nossos desvios.
Fonte: Muitos: como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance 
anticorrupção mais efetivos? / Carlos Mauro...[et al.] ; coordenação Júlio Mariutti. 1. ed.Santos, SP: 
Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2021.

Etiqueta: conjunto de regras de comportamento que especificam 
como devemos nos comportar socialmente. A etiqueta trata de regras 
e normas que estabelecem o comportamento socialmente aceito 
em diferentes ocasiões, baseando-se no trato de formalidades em 
momentos cerimoniais ou na convivência comum.
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/etiqueta.htm

Heurísticas: são atalhos mentais que utilizamos para formar juízos 
e tomar decisões sobre questões complexas de forma rápida e com 
um mínimo esforço mental. Utilizamos as heurísticas normalmente de 
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forma inconsciente para substituir uma questão difícil e complexa (ex.: 
calcular probabilidades e risco) por uma mais simples e acessível (ex.:o 
mais provável é o que está mais disponível na nossa memória — a nossa 
heurística da disponibilidade).
Fonte: Muitos: como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance 
anticorrupção mais efetivos? / Carlos Mauro...[et al.] ; coordenação Júlio Mariutti. 1. ed.Santos, SP: 
Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2021.

Integridade: honestidade, moralidade e probidade na realização dos 
compromissos assumidos, repudiando toda forma de fraude e corrupção, 
com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com 
os princípios éticos assumidos.
Fonte: RESOLUÇÃO DE CONSELHO/CADM/002/2022

Licença moral: podemos nos dar um “passe-livre” de vez em quando 
para cometer atos errados e/ou imorais por acharmos que temos 
“crédito” por termos feito recentemente, ou porque pretendemos fazer 
em breve, atos certos e/ou morais. E o que nos permite fazer algumas 
coisas que sabemos erradas sem que isso nos faça nos sentirmos mal. 
Por exemplo, é mais fácil quebrar a dieta depois de ter feito a matrícula 
na academia.
Fonte: Muitos: como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance 
anticorrupção mais efetivos? / Carlos Mauro...[et al.] ; coordenação Júlio Mariutti. 1. ed.Santos, SP: 
Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2021.
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Mecanismos de racionalização:  são manobras psicológicas que têm 
como função dissolver esse conflito e proteger a autoimagem. O 
resultado é que as pessoas utilizam esses mecanismos o tempo todo 
para justificar seus desvios e não se sentirem incomodadas com isso. 
Fonte: Muitos: como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance 
anticorrupção mais efetivos? / Carlos Mauro...[et al.] ; coordenação Júlio Mariutti. 1. ed.Santos, SP: 
Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2021.

Pontos cegos éticos: atos que deveriam ser percebidos como errados do 
ponto de vista ético, mas que são tratados com normalidade, como algo 
banal. O sujeito, no caso, sequer chegou a perceber o dilema ético.
Fonte: Muitos: como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance 
anticorrupção mais efetivos? / Carlos Mauro...[et al.] ; coordenação Júlio Mariutti. 1. ed.Santos, SP: 
Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2021.

Vieses cognitivos: os vieses cognitivos são heurísticas que podem nos 
levar a decisões ruins em alguns contextos. Isto e, são algumas das 
“regrinhas” mentais que utilizamos geralmente de forma inconsciente, 
que nos ajudam a simplificar a tomada de decisão, mas que podem nos 
levar a decisões que vão de encontro a um determinado parâmetro de 
racionalidade e lógica de forma sistemática e previsível.
Fonte: Muitos: como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance 
anticorrupção mais efetivos? / Carlos Mauro...[et al.] ; coordenação Júlio Mariutti. 1. ed.Santos, SP: 
Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2021.
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Mecanismo Definição Pensamentos ilustrativos

Justificação moral
Justificar um comportamento 
desonesto com base em algum 
propósito superior.

“Tenho que jogar duro: meus 
funcionários dependem de mim.”

“Faço tudo o que for necessário para 
defender os interesses da empresa.”

Linguagem 
eufemística

Encobrir um ato imoral 
com linguagem eufemística, 
muitas vezes metafórica.

“Precisamos resolver o problema.”

“Então, vou te pagar um cafezinho.”

Comparação 
vantajosa

Comparar um ato desonesto 
com um outro ainda pior.

“Menti um pouco na minha declaração 
de impostos, mas isso não é nada 
comparado com os políticos que roubam 
milhões.”

“Levar papel do trabalho para usar na 
minha impressora é fichinha perto do 
que fazem meus colegas.”

Deslocamento da 
responsabilidade

Atribuir a responsabilidade a 
pessoas de hierarquia superior.

“Só estou seguindo ordens.”

“Se meu chefe fizesse o trabalho direito, 
isso não seria necessário.”

Difusão da 
responsabilidade

Distribuir a responsabilidade 
por cada membro de um grupo.

“Fui fazendo dessa forma e ninguém me 
interrompeu.”

“Essas são as regras do jogo: eu apenos 
sigo.”

Curiosidade
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Mecanismo Definição Pensamentos ilustrativos

Desvalorização 
ou distorção das 
consequências

Minimizar as consequências 
dos atos desonestos.

“Que mal faz ter pego 100 reais? 
Essa empresa fatura milhões.”

“Ninguém vai reparar a falta deste 
equipamento.”

Culpabilização 
da vítima

Atribuir a culpa às vítimas.

“Se ele não me tratasse da forma como 
me tratou, isto não aconteceria.”

“Mereceram ser roubados já que não 
tomaram as precauções necessárias.”

Altruísmo a favor 
dos outros

Argumentar que o ato 
desonesto vai beneficiar 
também outras pessoas.

“Só estou mostrando as fragilidades do 
sistema para que eles possam ajustar.”

É tudo para dar melhores condições 
à minha família.”

Licença moral

Dar para si mesmo uma 
licença para cometer um ato 
desonesto em razão de ter feito 
ações corretas ou pró-sociais 
recentemente.

“Eu sempre cumpro as minhas 
responsabilidades, mereço tirar algum 
tipo de benefício próprio.”

“Sei que sou um funcionário exemplar, 
posso fazer uma coisa errada só dessa 
vez.”

Fonte: Muitos: como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance 

anticorrupção mais efetivos? / Carlos Mauro...[et al.] ; coordenação Júlio Mariutti. 1. ed.Santos, SP: 

Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2021.
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