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 1- Introdução 

 A  pesquisa  buscou,  por  meio  de  uma  revisão  da  literatura,  analisar  aspectos  legais  sobre  a 

 temática  da  ética  e  da  integridade  no  âmbito  da  Administração  Pública  brasileira,  bem  como 

 identificar  contribuições  desta  para  o  controle  das  ações  entre  agentes  públicos,  indivíduos  e 

 sociedade. 

 O  discurso  da  ética  nas  relações  pessoais,  na  cultura  organizacional  e  na  política  de 

 integridade  das  organizações  públicas  tem  sido  amplamente  pautado  nas  agendas  da  administração 

 pública  brasileira.  É  possível  observar  relatos  sobre  o  poder  que  tais  práticas  e  seus  reflexos 

 exercem  sobre  a  imagem  dessas  organizações  internamente  e  diante  da  sociedade.  Esse  fator  leva  a 

 identificar aspectos como um fator de risco que merece ser mitigado. 

 As  organizações,  por  serem  estruturas  sistêmicas,  transformam-se  para  perdurar  no  tempo  e 

 no  espaço.  Tais  transformações  ocorrem  por  diversos  fatores,  entre  eles,  as  tendências  tecnológicas 

 e  sociais  do  mundo  atual  (PAIVA,  2019).  Independentemente  do  seu  porte,  a  organização  representa 

 um  sistema  social,  uma  comunidade,  agrupamentos  de  pessoas  que  mantêm  relações  com  ambientes 

 internos  e  externos  para  realização  de  seus  objetivos.  Outra  característica  atribuída  às  organizações 

 é  o  poder  da  cultura  organizacional,  ou  seja,  o  conjunto  de  representações  mentais,  o  universo 

 simbólico,  o  modo  de  ser  dos  habitantes  da  organização  que  determinados  padrões  de 

 comportamento  expressam,  “conferindo  sentido  aos  discursos  e  as  práticas”  (SROUR,  2012,  p. 

 136).  Conforme  o  autor,  a  cultura  imprime  uma  identidade  da  organização  que  se  solidifica  com  o 

 passar  dos  anos,  e  naturalmente  impregna  nos  comportamentos  dos  seus  membros,  unindo  a  todos  e 

 formando uma identidade. 

 A  abordagem  ética  nas  organizações  não  é  tema  novo,  mas  torna-se  emergente  a  discussão  e 

 sua  aplicação  prática,  uma  vez  que  o  tema  tem  sido  abordado  pela  literatura  como  um  indicador 

 positivo  na  manutenção  da  competitividade  a  longo  prazo  nas  instituições,  tanto  na  esfera  pública 

 como  no  âmbito  privado.  Quando  se  trata  de  questões  de  fortalecimento  da  integridade  nas 

 organizações,  a  comunicação  efetiva  dos  valores,  missão  e  princípios  institucionais  é  fator 

 primordial.  O  desafio  encontra-se,  sobretudo,  na  busca  em  atribuir  à  cultura  organizacional, 

 comportamentos  que  reflitam  o  que  é  defendido  pela  instituição,  nos  gestores,  servidores  e  demais 

 colaboradores e sociedade. 

 Atualmente,  a  sociedade  espera  da  Administração  Pública  e  de  todos,  uma  conduta 

 estritamente  ética  e  idônea  por  parte  de  todos  aqueles  que  a  compõem,  adicionado  a  esses 

 requisitos,  destacam-se  o  aperfeiçoamento  dos  conhecimentos  técnicos  e  humanos,  com  o  objetivo 

 de  alcançar  a  eficiência.  A  elaboração  de  códigos  de  ética  representa  uma  demonstração  formal  na 

 busca de comunicar e aplicar os valores organizacionais. 
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 Bateman  e  Snell  (1998)  apresentam  uma  definição  sobre  o  código  de  conduta  como  sendo 

 um  sinal  visível  do  possível  compromisso  empresarial  com  o  comportamento  ético,  porém,  muitas 

 das  vezes,  essas  declarações  são  apenas  demonstrativas,  mas  quando  implementadas,  podem  mudar 

 o clima ético de uma empresa para melhor, estimulando o comportamento ético empresarial. 

 1- A Reforma na Administração Pública Brasileira 

 A  reformulação  administrativa  indicada  nos  anos  90,  com  a  adoção  do  modelos  gerencias  de 

 governos  britânicos  e  americanos,  bem  como  por  reprodução  de  práticas  da  iniciativa  privada, 

 estabeleceu-se  aspectos  significativos  para  o  desenvolvimento  do  setor  público  brasileiro,  tais 

 como:  a  institucionalização  do  controle  dos  serviços  ofertados  à  sociedade,  das  relações 

 público-privado,  apresentando  alterações  na  forma  de  gestão  interna  nas  instituições  na  busca  de 

 alcançar  a  eficiência  e  a  qualidade,  como  estratégia  para  manter  a  competitividade  frente  ao 

 processo  mundial  da  globalização  e  na  mudança  no  comportamento  da  sociedade  civil  que  passou  a 

 ter uma maior participação no controle dos atos públicos. 

 Autores,  como  Paula  (2016)  e  Fadul  e  Silva  (2009)  consideram  que  a  Administração  Pública 

 enquanto  abordagem  de  gestão,  constitui-se  como  um  campo  de  estudo  em  construção  em  diferentes 

 aspectos,  não  tendo  sido  plenamente  consolidado  em  seus  paradigmas  conceituais,  teóricos  e 

 metodológicos dominantes, estando sujeito a questionamentos. 

 Ao  nos  referirmos  sobre  a  Administração  Pública,  faz-se  necessário,  inicialmente, 

 estabelecer  algumas  diferenças  semânticas  e  conceituais.  O  termo,  conforme  Freire  e  Mota  (2010)  é 

 utilizado  em  dois  sentidos  principais:  sobre  a  ótica  dos  executores  das  atividades,  e  por  outro,  pela 

 própria  atividade,  a  de  administrar  a  coisa  pública.  Em  sentido  formal  e  subjetivo  pode  ser 

 entendida  como  os  entes  que  desenvolvem  a  função  de  administração,  representada  pelas  pessoas 

 jurídicas,  os  órgãos  e  agentes  públicos.  Em  sentido  material  e  objetivo  é  a  própria  atividade 

 administrativa desempenhada pelo Estado para atendimento dos interesses coletivos. 

 A  Administração  Pública  poderá  ser  exercida  diretamente  (União,  DF,  Estado  e  Municípios) 

 ou  indiretamente,  quando  realizada  por  entidades  autárquicas,  fundacionais  e  paraestatais, 

 possuindo  personalidade  jurídica  de  direito  público.  A  função  principal  da  Administração  é 

 planejar,  dirigir  e  controlar  suas  ações  com  a  finalidade  de  atendimento  das  demandas  sociais  e  das 

 práticas democráticas. 

 2- Programas de Integridade e a Nova Gestão Pública 

 A  Nova  Gestão  Pública  é  um  modelo  de  gestão  que  visa  aprimorar  o  desempenho  do 

 governo  ao  incorporar  novos  atores  ao  processo  de  formulação  e  implementação  das  políticas 

 públicas,  tendo  como  objetivos  um  maior  controle  da  ação  governamental  do  Estado,  bem  como 
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 mediar  as  atividades  entre  governo,  setores  privado  e  sociedade.  O  modelo  ora  apresentado 

 estabelece  uma  orientação  para  o  cidadão,  observando  geralmente  cinco  princípios:  responsividade, 

 excelência, transparência, participação e conformidade (OSBORNE, 2006). 

 Visando  a  mediação  das  relações  entre  os  entes  públicos  e  sociedade,  bem  como  estabelecer 

 parâmetros  de  combate  a  corrupção  e  desvios  na  conduta  dos  servidores  públicos,  no  Brasil,  o 

 Governo  vem  adotando  medidas  com  o  objetivo  de  garantir  uma  boa  governança  dos  recursos 

 públicos.  Um  exemplo,  é  o  Decreto  nº  1.171,  de  junho  de  1994,  que  aprovou  o  Código  de  Conduta 

 Profissional do Servidor Público Federal Civil. 

 O  referido  decreto  foi  instituído  em  meio  a  um  cenário  de  mudanças  administrativas, 

 sobretudo  na  busca  pela  eficiência  e  moralidade  do  setor  público.  O  cenário  que  antecede  a  criação 

 da  Comissão  de  Ética  Pública  foi  marcado  por  um  cenário  de  insatisfação  da  sociedade  em  relação 

 às  imperfeições  dos  sistemas  políticos,  especificamente  quanto  ao  comportamento  das  autoridades. 

 O  código  prevê,  ainda,  o  padrão  do  comportamento  das  autoridades  integrantes  da  alta 

 administração  pública  federal,  proporcionando  elevado  padrão  de  comportamento  ético,  capaz  de 

 assegurar,  em  todos  os  casos,  a  lisura  e  a  transparência  dos  atos  praticados  na  condução  da  coisa 

 pública, tornando-se um paradigma entre teoria e prática. 

 Nesse  sentido,  o  Ministério  da  Transparência  e  Controladoria  Geral  da  União  (CGU),  no  ano 

 de  2015,  elaborou  e  o  Guia  de  Integridade  Pública,  que  traz  a  seguinte  definição  onde  encontramos 

 a  definição,  integridade  pública,  portanto,  deve  ser  entendida  como  o  conjunto  de  arranjos 

 institucionais  que  visam  a  fazer  com  que  a  Administração  Pública  não  se  desvie  de  seu  objetivo 

 precípuo:  entregar  os  resultados  esperados  pela  população  de  forma  adequada,  imparcial  e  eficiente. 

 Além  disso,  orienta  os  órgãos  públicos  quanto  às  questões  de  ética,  integridade,  controle  e 

 transparência. 

 Os  programas  de  integridade  são  o  conjunto  de  políticas,  procedimentos,  práticas  e 

 controles,  adotados  por  uma  organização  com  o  intuito  de  prevenir,  detectar  e  remediar  atos  de 

 corrupção  e  outras  fraudes  e  de  criar  uma  cultura  organizacional  de  integridade.  Como  apontam 

 Barreto  e  Vieira  (2021),  três  desafios  são  apontados  no  processo  de  efetivação  dos  programas  de 

 integridade  na  administração  pública  brasileira,  a  saber:  adoção  das  práticas  de  verificação  prévia 

 (  due  diligence  ),  desalinhamento  entre  os  canais  de  denúncia  e  as  investigações  internas, 

 singularidades da gestão de integridade nos municípios. 

 No  entanto,  ressalta-se  que  a  adoção  de  medidas  de  prevenção  e  controle  de  desvios  na 

 conduta  ética,  por  meio  de  institucionalização  de  políticas  e  de  uma  efetiva  comunicação  desses 

 instrumentos  legais,  códigos  de  ética  e/ou  conduta.  Destaca-se  o  relevante  papel  da  sociedade  no 

 controle  da  coisa  pública,  uma  vez  ser  esta  a  maior  interessada  no  bom  funcionamento  e  na 

 qualidade  dos  serviços  recebidos,  possibilitando  uma  gestão  transparente  e  comprometida  com  os 
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 princípios  administrativos.  Para  Almeida  et  al.  (2010),  a  preocupação  com  princípios  éticos,  valores 

 morais  e  um  conceito  abrangente  de  cultura  é  necessária  para  que  se  estabeleçam  critérios  e 

 parâmetros  adequados  para  atividades  empresariais  socialmente  responsáveis.  Ocorre  que  a  ética, 

 muitas  vezes,  confunde-se  com  o  seu  objeto  de  estudo,  a  moral.  Ou  seja,  as  regras  de 

 comportamentos  e  juízos  de  valores  entre  o  certo  e  o  errado,  o  bem  e  o  mal,  entre  outros.  Essa 

 confusão muitas vezes ocorre devido a má tradução dos termos. 

 3.  Considerações Finais 

 Buscou-se  nesta  pesquisa  revisar  a  literatura  e  apresentando  instrumentos  legais  e  uma 

 revisão  da  literatura  sobre  a  temática  da  ética  e  integridade  no  âmbito  da  administração  pública, 

 analisando  a  sua  contribuição  para  a  promoção  de  um  comportamento  positivo  no  relacionamento 

 entre os agentes envolvidos, indivíduos e sociedade. 

 Com  base  na  legislação  exposta,  é  possível  verificar  que  a  função  primordial  da  ampla 

 criação  de  leis  é  a  de  servir  de  base  de  conhecimento  para  orientar  aos  gestores  e  demais  servidores 

 sobre  suas  os  limites  de  sua  atuação.  Toda  atividade  administrativa  é  resultante  do  embasamento 

 legal,  que  fornece  ao  agente  a  capacidade  de  praticar  o  ato  administrativo  gerando,  assim,  valor  ao 

 serviço ofertado à sociedade. 

 Percebe-se,  assim,  uma  abrangência  dos  responsabilizados,  devendo  todos  aqueles  agentes 

 mencionados  na  legislação  observar  e  seguir  as  orientações  sobre  a  conduta  ética  em  âmbito 

 administrativo,  conhecer  os  fundamentos  e  o  papel  de  cada  um  diminuirá  os  elevados  custos 

 disponibilizados  sempre  que  se  decidir  pela  instauração  de  medidas  administrativas,  isto  pelo 

 dispêndio  de  pessoal  e  de  uma  equipe  técnica  especializada  destinados  ao  acompanhamento  do 

 processo  de  apuração  de  denúncias.  A  intenção  aqui  apresentada  é  buscar  a  compreensão, 

 compartilhar  oportunidades  de  novas  pesquisas,  sobretudo  identificar  a  contribuição  de  tais  políticas 

 na realidade das organizações. 

 Os  resultados  da  pesquisa  evidenciam  a  ampla  possibilidade  de  estudos  futuros  que 

 encontram  na  gestão  da  integridade  uma  ferramenta  na  gestão  dos  recursos  humanos,  dos  riscos  e 

 dos  controles  internos  e  externos,  nas  diversas  dimensões  administrativas,  avaliando  resultados  de 

 estudos  sobre  o  controle  e  a  qualidade  do  serviço  público.  O  processo  exige,  sobretudo,  mudanças 

 na  cultura  organizacional,  o  que  leva  tempo.  Este  desafio  deverá  integrar-se  ao  do  planejamento 

 estratégico institucional, podendo ser fator de competitividade para as demais instituições públicas. 
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