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RESUMO

O risco de corrupção e suborno se apresenta relevante quanto ao impacto negativo nas questões jurídicas e de reputação das empresas 
brasileiras, que recorrem aos Programas de Compliance ou Integridade. O compliance se estabelece como parte da cultura, estrutura e 
governança, se assemelhando a um fator ambiental. Como melhor prática para combater a corrupção, o compliance é um fator ambiental a ser 
considerado no gerenciamento de riscos em projetos? A hipótese é que o compliance como nova cultura a ser seguida é um fator ambiental 
importante no gerenciamento de riscos, principalmente para mitigar os riscos jurídicos provenientes de suborno e corrupção. O objetivo desta 
pesquisa é identificar se o compliance pode ser considerado um fator ambiental da empresa relevante no gerenciamento de riscos em projetos. 
Portanto, é necessário:  compilar alguns referenciais teóricos sobre a corrupção, legislação e normas anticorrupção, integridade ou compliance e 
fatores ambientais no contexto do gerenciamento de risco em projeto; e identificar formatos de programas de compliance. Foi realizada uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter exploratório, a partir do procedimento técnico de pesquisa bibliográfica e documental elaborada 
para a investigação do problema proposto. Foram analisados os programas de compliance de quatro empresas brasileiras. O programa da 
Odebrecht, que faz parte do acordo de leniência com a Justiça brasileira; e, os programas de integridade dos três maiores bancos do país: Itaú, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para estas instituições financeiras, o compliance é parte de suas obrigações junto ao Banco Central do 
Brasil. Como resultado: o compliance se confirma como fator ambiental a ser considerado nas atividades operacionais e em projetos nas 
corporações. Adicionalmente, verificou-se que não há uniformidade nos programas de compliance, entretanto há aderência dos conteúdos às 
orientações da recente Lei brasileira e das orientações do órgãos de controle e regulação.
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