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apito 
inicial

“Nós, do Instituto Ethos, acreditamos 

que, para garantir os direitos que os 

brasileiros foram às ruas exigir, é preciso 

que as políticas públicas abram espaço 

para a participação e o controle social.”

Jorge Abrahão, diretor-presidente do Instituto Ethos
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Enquanto muitos comemoravam a vinda do Mundial de Futebol de 2014 para o 

Brasil e outros tantos protestavam contra o evento, o Instituto Ethos se propôs a 

aproveitar a oportunidade para mobilizar a população e engajar os governos e as 

empresas no debate da ética e da transparência diante de tantos investimentos. 

Assim nasceu o projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios.

Apito inicial

Como tudo começou

Na foto, parte da equipe que coordenou 
as ações nacionais e locais do Projeto 
Jogos Limpos em 2011. Da esquerda para 
direita: Betina Sarue, Pedro Malavolta, 
Matias Rath, Mary Matsumura, Rafael 
dos Santos e Felipe Saboya

Mobilizar, sensibilizar e contribuir com as empresas, os 
governos e a sociedade na construção de um mundo 
economicamente próspero e socialmente justo é a 
missão do Instituto Ethos. E, nesse caminho, estimular 
o comportamento ético e responsável de todos esses 
agentes – seja a iniciativa privada, seja o poder público ou a 
população – é fundamental.

A corrupção é reconhecida como um dos problemas mais 
graves de diversos países, inclusive do Brasil. Tem efeitos 
nocivos no desenvolvimento econômico e social, assim 
como na governabilidade. Mantém e agrava a pobreza, 
aumenta a desigualdade, reduz os investimentos sociais e 
atinge a efetividade do governo. Um ambiente de negócios 
íntegro, transparente e livre de corrupção é melhor para 
todos: Estado, sociedade civil e empresas. 

Nesse sentido, o Ethos se mantém atento às mudanças 
sociais, econômicas e comportamentais, buscando 
oportunidades de melhorias para toda a sociedade. 
Quando os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro 
terminaram, em julho de 2007, embora nossos atletas 
tivessem subido ao pódio mais de uma centena de vezes, 
o saldo do mau planejamento, do desperdício de recursos 
públicos e da falta de transparência trouxe um sentimento 
de frustração à população.

O calendário das obras de infraestrutura sofreu sucessivos 
atrasos, levando a situações de emergência que abriram 
espaço para o descontrole dos gastos, dribles nas licitações 
e mudanças nos projetos. E, quanto mais atrasadas as 
obras, mais caras ficavam.

Em outubro do mesmo ano, depois de forte campanha 
junto à Federação Internacional de Futebol (Fifa), o Brasil 
foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014, uma 
competição de proporções ainda maiores do que as do Pan.

Nesse evento de grande visibilidade, o Instituto Ethos 
enxergou a possibilidade de contribuir com novos 
debates relacionados à transparência e à ética nos 
investimentos, agendas que o instituto defende desde a 
sua fundação. Era uma maneira de aproveitar o Mundial 
de Futebol para deixar um legado positivo no combate à 
corrupção. Com base nessas premissas, o Instituto Ethos 
criou, em parceria com diversas entidades, o projeto 
Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios.
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O patrocínio
O projeto foi patrocinado pela Siemens, multinacional 
alemã que atua em diversos setores da economia e passou 
por uma série de transformações ao longo da década de 
2000 no sentido de reduzir práticas de corrupção dentro 
das empresas. Em julho de 2009, a Siemens global celebrou 
um acordo com o Banco Mundial para, entre outras ações, 
criar um fundo de financiamento de projetos de combate 
à corrupção em diversos países, num total de US$ 100 
milhões, a serem gastos em 15 anos. 

Esse fundo, chamado de Siemens Integrity Initiative, 
lançou, no primeiro semestre de 2010, a chamada pública 
para a apresentação de projetos por organizações não 
governamentais de todo o mundo. Dos 30 projetos 
escolhidos, o Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios, 
inscrito pelo Instituto Ethos, foi o único brasileiro a receber 
recursos daquele fundo e também o único aprovado 
para funcionar por cinco anos, ou seja, de 2010 a 2015. 
A verba destinada ao projeto, lançado oficialmente em 

9 de dezembro de 2010, no Dia Mundial de Combate 
à Corrupção, foi de US$ 3,1 milhões, o segundo maior 
aporte entre todos os selecionados. 

Os projetos escolhidos pela Siemens Integrity Initiative 
contemplavam iniciativas em duas categorias: “Ação 
Coletiva” e “Educação e Treinamento”. Os recursos foram 
distribuídos a instituições localizadas em 22 países: 
Angola, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, Itália, 
México, Nigéria, Filipinas, Rússia, República Eslovaca, 
África do Sul, República Checa, EUA, Vietnã e vários países 
do Oriente Médio.

Investimentos do Siemens Integrity Initiative nos continentes

42%

58%

Este gráfico ilustra a amplitude regional e o balanço do Primeiro Portfólio de Financiamento
A lista de projetos abrange todas as regiões de grande crescimento e países de alto risco (31 projetos, US$ 37,7 milhões)

Região/país de implementação (número de propostas de projeto)

  % de Ação Coletiva       % de Educação & Treinamento

Tamanho do círculo = valor aproximado do financiamento

Projetos globais
6 projetos, US$ 8,4 milhões

Nota: Devido à importância do BRIC, seus 
países são mostrados separadamente e não 
estão incluídos nos agrupamentos; ilustração 
meramente esquemática - sujeita a alterações.
Volume do projeto de US$ 1,8 milhão 
adicionalmente destinado para China e Rússia, 
que soma US$ 37,7 milhões + US$ 1,8 milhão = 
US$ 39,5 milhões.
Em cada região, estão indicados o número de 
propostas de projetos e o valor total destinado; 
um terço dos projetos de Ação Coletiva inclui 
elementos de Educação & Treinamento.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ásia-Pacífico
3 subprojetos, US$ 3 milhões

China
3 subprojetos, 

US$ 2,9 milhões

100%

Nordeste Asiático
1 subprojeto, US$ 900 mil

Índia
3 subprojetos, 
US$ 1.7 milhão

Rússia*
1 subprojeto, US$ 900 mil

100%

África
5 subprojetos, US$ 4 milhões

21%

79%

Oriente Médio
4 subprojetos, US$ 3.9 milhões

67%

33%

Europa Central e Oriental
4 subprojetos, US$ 4,6 milhões

100%

Brasil
2 subprojetos, US$ 3,5 milhões

Sudoeste da Europa
1 subprojeto, US$ 600 mil

Noroeste da Europa
1 subprojeto, US$ 500 mil

100%

América do Sul
4 subprojetos, US$ 2,2 milhões

América do Norte
1 subprojeto, US$ 700 mil
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Estratégias do projeto

O projeto Jogos Limpos tinha como objetivo buscar 
acordos de integridade com empresas e compromissos 
de transparência com governantes, além de oferecer 
ferramentas para ações coletivas de monitoramento 
e controle social sobre os investimentos públicos, 
especialmente os destinados à Copa do Mundo de 2014, 
realizada no Brasil, e à Olimpíada e Paralimpíada de 2016, no 
Rio de Janeiro. Para isso, definiu cinco estratégias principais:

O Ethos conta atualmente com uma equipe de 34 
profissionais, que apoiam e desenvolvem inúmeros 

projetos. Entre os marcos de sua atuação estão os 
Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e 

Responsáveis, o Banco de Práticas e a Conferência 
Ethos, realizada anualmente para debater temas 

como sustentabilidade, mudanças climáticas, 
integridade, inclusão social e inovação nos negócios. 

Em 1998, um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada 
fundou o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 

que tem como missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a 
gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 

parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. Desde 
então, a organização vem trabalhando para implementar políticas 

e práticas que atendam a elevados critérios éticos, contribuindo 
para um desenvolvimento social, econômica e ambientalmente 

sustentável e identificando formas inovadoras e eficazes de articular 
parcerias entre os setores público e privado, a sociedade civil e a 

academia, na busca do bem-estar comum. 

Em 2015, o Ethos esteve à frente 
de 15 iniciativas, entre as quais o 
Fórum Clima – Ação Empresarial 
sobre Mudanças Climáticas, 
o Movimento Empresarial 
pela Biodiversidade, o Pacto 
Empresarial pela Integridade e 
contra a Corrupção e os grupos de 
trabalho sobre direitos humanos e 
resíduos sólidos. Apoiou também 
o Pacto Nacional pela Erradicação 
do Trabalho Escravo e o Programa 
Cidades Sustentáveis, em parceria 
com a Rede Nossa São Paulo. Para 
realizar tantas ações, mantém 
parceria institucional com grandes 
empresas que, como ele, apostam 
numa mudança responsável e 
sustentável da economia, dos 
negócios e do País.

Instituto Ethos

1. 
mobilizar cidadãos, 

organizações da sociedade 
civil e empresas para a 
melhoria da legislação 

contra a corrupção;

2.
fortalecer o controle social 

com a criação de instrumentos 
para auxiliar na fiscalização dos gastos 

nos investimentos públicos, como os 
Indicadores de Transparência e 
publicações explicativas sobre 

boas práticas nas relações 
público-privadas;

3.
buscar a adesão dos 

candidatos a prefeito das 
cidades-sede da Copa de 2014 ao Pacto 

Municipal de Transparência, em que 
cada um se comprometeria com a 
ampliação da transparência dos 

investimentos públicos para 
o Mundial na sua cidade;

4.
criar os Indicadores de 

Transparência Municipal e 
os Indicadores de Transparência 
Estadual, para que a sociedade 
pudesse acompanhar avanços 

ou retrocessos na abertura 
das contas públicas;

5.
estabelecer acordos 

setoriais voluntários entre 
empresas com o objetivo de 

ampliar a integridade nas relações 
público-privadas e combater o 

suborno e a corrupção.

Para desenvolver todas essas ações, o projeto 
constituiu uma série de comitês: o Comitê Nacional de 
Coordenação e Mobilização, dois Comitês Nacionais 
Temáticos (o Comitê Jurídico e o Comitê de Empresas 
e Investidores) e 12 Comitês Locais, um em cada 
cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. 

Durante os três primeiros meses de 2011, contratou-
se uma equipe para realizar o projeto e se criou o 
primeiro órgão de acompanhamento – o Comitê 
Nacional de Coordenação e Mobilização, instalado em 
23 de março de 2011. Esse comitê era constituído por 
organizações da sociedade civil, órgãos de controle 
interno do governo federal, entidades de classe, 
órgãos multilaterais e universidades.
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Nosso pensamento

Em junho de 2013, a população brasileira saiu às ruas de 

todo o País pedindo saúde, educação, transporte público 

e segurança. Isso nos mostrou que as vias tradicionais 

de diálogo da sociedade com o Estado não estavam 

conseguindo canalizar as demandas por mudanças. 

O Instituto Ethos publicou suas ideias a respeito das 

manifestações, sua importância e seu significado em artigo 

publicado em 19 de julho daquele ano e reproduzido a seguir. 

Reflexões de um junho que vai ficar na história do Brasil
por Instituto Ethos 19 jul 2013

O final de junho não pode significar o fim do importante 
ciclo de mudanças que as gigantescas mobilizações 
abriram para o País. Mesmo que as grandes passeatas 
nas principais cidades tenham cessado, a mensagem da 
necessidade de mudar permanece. Foi inaugurada uma 
inovadora forma de participação, que pode ser ativada, a 
qualquer momento, para pressionar por mudanças.

O Brasil tem agora a oportunidade de colocar em prática as 
modificações necessárias para aprofundar a democracia 
direta, ampliar os espaços de diálogo entre Estado e 
sociedade e também criar um ambiente com maior 
integridade nas relações público-privadas. E há muito que 
mudar para podermos dizer que vivemos num país justo, 
social e ambientalmente sustentável, democrático e ético. 

Para nós, do Instituto Ethos, a saída para os problemas 
não é apagar todas as instituições brasileiras e começar do 
zero. Não acreditamos que seja possível uma democracia 
sem partidos políticos, sindicatos ou organizações da 
sociedade civil. Ou ainda que seja possível construir uma 

sociedade sustentável sem governo executivo, parlamento 
ou sistema judiciário.

Contudo, o recado das ruas é claro: as vias tradicionais de 
diálogo da sociedade com o Estado não estão conseguindo 
canalizar as demandas por mudanças. Todos esses 
atores de interlocução, inclusive as organizações não 
governamentais, precisam refletir sobre esse momento e 
reaprender a escutar. 

Esse é um aprendizado também para as empresas, 
que igualmente precisam analisar se os seus canais de 
comunicação com a sociedade e seus stakeholders são 
efetivos. 

Nas últimas décadas, o Brasil conseguiu importantes 
avanços no combate à miséria e à desigualdade, o número 
de pessoas em todos os níveis educacionais aumentou e 
ainda foi possível incluir no mercado de trabalho milhões 
de pessoas, criando um mercado consumidor local grande 
o suficiente para diminuir os efeitos da crise econômica 
internacional.    9
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Nós, do Instituto Ethos, acreditamos que, para 

garantir os direitos que os brasileiros foram às ruas 

exigir, é preciso que as políticas públicas abram 

espaço para a participação e o controle social.”
Jorge Abraão, diretor-presidente do Instituto Ethos

Mas isso não basta. Nós, do Instituto Ethos, acreditamos 
que, para garantir os direitos que os brasileiros foram às 
ruas exigir, é preciso que as políticas públicas abram espaço 
para a participação e o controle social. E essa sociedade 
brasileira, cada vez mais mobilizada, exige isso: participar 
ativa e diretamente das decisões. 

Uma resposta necessária às ruas é o avanço da 
democracia participativa. A população brasileira 
precisa ser consultada diretamente, por meio 
de audiências públicas, conferências temáticas, 
plebiscitos e referendos. Esses instrumentos, muitos 
dos quais presentes na Constituição Federal, precisam 
tornar-se comuns em nosso País.

Essa vontade de mudar que vem das ruas deve 
também ser aproveitada para dar uma nova energia 
aos conselhos de políticas públicas e às conferências. 
Essa inovadora experiência brasileira de democracia 
participativa precisa se reoxigenar. 

As instituições que participam desse processo têm 
de entender os pedidos das ruas e mudar hábitos. De 
um lado, os governos precisam avançar no respeito às 
diferenças e na cultura do diálogo. Não se podem criar 
barreiras para a participação social nesses espaços, mas, 
principalmente, é necessário passar a implementar as 
propostas que saem dessas conferências. 

A 1ª Conferência Nacional de Transparência e Controle 
Social (Consocial), um dos processos de que o Ethos 
participou no ano passado [2012, na época], ilustra 
bem essa questão. Várias propostas aprovadas ali são 
as mesmas que a população vem apresentando nas 
ruas, como considerar a corrupção um crime hediondo, 
estabelecer punição para empresas corruptoras, aprovar 
o financiamento público de campanha e exigir ficha limpa 
para servidores públicos. 

Mais de um ano depois da última plenária da Consocial, 
o governo federal ainda não publicou o Plano Nacional 
de Transparência e Controle Social, fruto dos debates da 

conferência, com ações e políticas públicas que podem 
fortalecer o combate à corrupção e a participação social. 
Ressalte-se que os governos estaduais e municipais 
também não publicaram seus respectivos planos.

Por outro lado, as organizações da sociedade civil precisam 
fazer um esforço para que as demandas de cada uma não 
sejam enxergadas de maneira isolada. É necessário voltar 
a pensar de maneira transversal, voltar a reconhecer que a 
garantia de um direito influencia a de outro.

Além de respostas políticas, o Brasil precisa pensar nas 
respostas econômicas. É necessário que nosso País dê o 
passo seguinte ao combate à miséria e reoriente nossa 
economia para garantir a produção de bens públicos. A 
melhoria da qualidade de vida dessa chamada “nova classe 
média”, e mesmo da classe média tradicional, agora só 
poderá vir com a melhoria dos serviços públicos. 

Mas para isso o Brasil precisa criar a infraestrutura para os 
direitos que a população pede nas ruas: saúde, educação, 
transporte público e segurança. Criar a indústria por trás 
desse serviço, que garanta saúde ou educação pública 
de qualidade custeada com os impostos, é um desafio 
que o governo, a sociedade civil e as empresas precisam 
enfrentar agora.10   
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O projeto Jogos Limpos nasceu como resposta à voz das ruas 

e encontrou no edital da Siemens a oportunidade para 

virar realidade. Em apenas um mês concluímos sua 

elaboração e o submetemos ao apoiador. Nossa ambição era 

aproveitar o Mundial de Futebol, sabendo que haveria 

uma mobilização social maior, e criar uma referência 

para deixar um legado de governança pública social.”
Paulo Itacarambi, vice-presidente do Instituto Ethos na época da criação do projeto

Às empresas, cabe inovar e orientar sua produção para esse 
novo modelo de desenvolvimento e, ao governo, mudar 
suas prioridades e passar a incentivar o desenvolvimento 
de bens coletivos, e não individuais. É necessário que 
o debate sobre a priorização dos diversos temas pelo 
governo seja aberto à sociedade, sempre lembrando que 
prioridade se mede pelo volume dos investimentos. 

Ao falar de prioridade de investimento, logo nos 
lembramos da Copa do Mundo de 2014, um dos alvos 
principais da indignação nas ruas. Os investimentos 
para sediar o Mundial de Futebol, segundo o Tribunal de 
Contas da União (TCU), estão em R$ 27,5 bilhões. Incluindo 
os gastos dos governos municipais e estaduais que não 
são acompanhados pelo TCU e os valores das isenções 
fiscais à Fifa e a suas organizações afiliadas, essa cifra 
pode ultrapassar os R$ 30 bilhões. É um volume grande 
de recursos, na sua maioria públicos. Esse valor equivale 
a quase sete vezes o que o governo federal gastou com 
ciência e tecnologia em 2012. 

Uma pesquisa realizada por nós – os Indicadores de 
Transparência – mostra ainda que a transparência dada aos 
investimentos é ruim, tanto nas cidades como nos Estados 
que receberão os jogos da Copa. Nove das 11 cidades, dois 
dos Estados e o Distrito Federal foram classificados com 
nível baixo de transparência. Quando avaliados apenas 
os canais de participação, a situação é ainda pior: dos 23 
governos avaliados, 14 não realizaram nenhuma audiência 
pública para as obras do Mundial. As decisões de para onde 
destinaremos os recursos públicos é essencial para que o 
Brasil lidere o desenvolvimento sustentável. 

Nós, do Instituto Ethos, não acreditamos que 
sustentabilidade exista sem respeito aos direitos 
humanos. Por isso repudiamos a violência e a 
arbitrariedade do poder público em conter as 

manifestações e consideramos que as demandas  
sociais devem ser reivindicadas de forma respeitosa,  
e não violenta.

Por último, gostaríamos de tratar de um tema que 
também foi comum à maioria das manifestações: o 
combate à corrupção. Desde 2005, nós trabalhamos com 
esse tema e gostaríamos de incluir para debate público 
algumas propostas as quais acreditamos que poderão 
ajudar no combate à corrupção. As mobilizações ajudaram 
a apressar a tramitação do projeto de lei que estipulava 
punições para empresas corruptoras, a outra face da 
corrupção que quase nunca é lembrada. No último dia 4 
de julho [de 2013], o Senado Federal aprovou o texto, que 
agora só aguarda a sanção presidencial.

Mas há também ações em que o meio empresarial pode 
ser protagonista na construção de um país mais íntegro. 
A sua empresa pode participar do Pacto Empresarial 
pela Integridade e contra a Corrupção e começar a 
construir políticas internas para prevenir atos ilícitos 
de seus funcionários ou de sua cadeia de valor. Existe 
também o Cadastro Pró-Ética, uma iniciativa do Instituto 
Ethos e da Controladoria-Geral da União (CGU), que 
reconhece e certifica as empresas que tenham políticas de 
conformidade e controle interno estruturadas e robustas. 

Há ainda os Acordos Setoriais, como o que estamos 
implementando com empresas do setor de distribuição 
de energia elétrica. Os acordos são regras que as empresas 
voluntariamente decidem seguir para evitar práticas de 
concorrência desleal e ilegal entre si. Mais três acordos 
semelhantes estão em vista, nos setores de alta tecnologia 
para saúde, transporte e construção civil.

Acreditamos que essas ações voluntárias são uma das 
maneiras pelas quais as empresas podem dar uma 
resposta forte e efetiva aos clamores das ruas. 
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Copa, desafio e oportunidade

Jorge Abrahão, diretor-presidente do Instituto Ethos, conta 

como o projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios 

contribuiu para o avanço da transparência no Brasil. 

Ao final de cinco anos do projeto Jogos Limpos Dentro e Fora 
dos Estádios, e um ano após o término da Copa, qual a sua 
reflexão sobre o projeto?

Jorge Abrahão: O projeto Jogos Limpos teve o mérito 
e a oportunidade de trabalhar com um evento, a Copa 
do Mundo, e desenvolver algumas agendas que são 
estruturantes e fundamentais para um país – como a 
questão da transparência, da integridade – e refletir a 
respeito de como poderíamos aproveitar essas agendas 
para avançar. É interessante que, nesse período de cinco 
anos, esses temas vêm tomando uma proporção cada 
vez maior no Brasil e no mundo. Estamos caminhando de 
maneira alinhada com uma agenda que ganhou corpo nesse 
projeto, um marco de materialidade de uma cultura de 
transparência e integridade. O projeto Jogos Limpos foi uma 
coincidência feliz. Trabalhou com a dimensão de integridade 
da Copa. A visibilidade que conseguimos com essa agenda é 
relativa, mas pudemos aproveitar esse momento para criar, 
em vista desses investimentos, um legado institucional 
replicável nos orçamentos das cidades. 

Se conseguirmos fazer com que a população entenda que, 
ao ter dados organizados, que possam ser visibilizados em 
espaços de fácil acesso, ao ter canais de relacionamento, 
de informação e de denúncia estabelecidos, formaremos 
um conjunto de iniciativas capaz de fazer esses temas 
avançarem. Se agora as pessoas estão querendo saber 
como foi o investimento nos estádios ou na mobilidade, 
logo gostarão de saber sobre o investimento na escola, na 
obra de saneamento ou em qualquer área que tenha a ver 
com a vida delas. Falar em cultura é aproximar o cidadão da 
cidade, é abrir uma possibilidade de cuidar e ter um olhar 
sobre os investimentos realizados. Nesse sentido, o projeto 
Jogos Limpos deixa um legado importante, reconhecido 
globalmente. O Ethos tem sido convidado a compartilhar 
essa experiência em outros espaços. O que eu percebo é que 
ele foi um projeto exitoso por conta do próprio retorno que 
tem dado em outros momentos. 

Mudar a cultura é a coisa mais difícil que existe. Como vocês 
avaliam isso? Conseguiram tocar nas instituições parceiras, 
nas organizações públicas? Com que ferramentas? 

JA: É uma questão de estímulo. Os Indicadores de 
Transparência e o ranking das cidades e dos Estados 
que adotamos na Copa do Mundo foram fatores 
mobilizadores. Na medida em que se faz um trabalho 
com instrumentos de medição, é fácil criar uma 
ferramenta de comparação. Aí você deflagra um 
processo de estímulo à concorrência. Certas cidades se 
mobilizaram fortemente nesse sentido e alguns marcos 
ficaram claros: o sotaque do ranking foi nordestino, 
o que não era esperado num primeiro momento. Os 
Estados do Nordeste se mostraram mais transparentes 
nos investimentos da Copa do que grandes centros 
econômicos como São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, o 
ranking esclareceu alguns pontos e serviu para estimular 
prefeituras e governos estaduais. No caso específico 
das cidades, algumas avançaram muito de um ano para 
outro. Podemos supor, então, que é possível avançar 
em uma velocidade razoável. Depende de vontade, de 
estímulo para tocarmos isso. 

Entrevista

12   
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Precisamos pensar em modelos 

de governança, em como fazer 

com que a sociedade debata 

esses processos. Precisamos 

pensar em como esse sistema 

pode respirar, modificar-se. Temos 

que acreditar que as pessoas 

serão responsabilizadas. Aí 

começaremos a mudar. Ou vamos 

perder a oportunidade. Lidamos 

com confiança. Confiança nas 

instituições, nas pessoas, e isso, 

para o País, é central.

Quais os próximos passos?

JA: A transparência, a integridade e o combate à corrupção 
são questões transversais. Haverá vários outros eventos, 
inclusive a Olimpíada de 2016, mais localizada e pontual. 
Conseguimos desenvolver uma metodologia que dá sentido 
à integração das cidades e, agora, o desafio é buscar as 
entidades ligadas a esses temas para poder integrá-las às 
pautas. Existem a Rede Nossa São Paulo, a Rede de Cidades 
Sustentáveis e outras que lidam com cidades e também 
com os temas da governança e da transparência. Podemos 
nos integrar a outras iniciativas, aportando o conhecimento 
que desenvolvemos. 

Essa vigilância tem de ser permanente?

JA: Embora leve tempo, gerações, para mudar uma cultura, 
de repente acontecem alguns solavancos importantes. 
Acho que estamos vivendo um desses. A agenda da 
integridade, do combate à corrupção, está dando um 
salto fenomenal em nosso País. As mudanças que não 
tivemos em décadas estamos tendo agora, num período 
muito concentrado, graças a avanços na legislação, 
no fortalecimento de instituições importantes como 
Justiça Federal, Polícia Federal, Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf) e em uma legislação 
forte caminhando, com a Lei de Acesso à Informação, a 
Lei de Portais de Transparência, a Lei de Anticorrupção 
Empresarial, entre outras. Isso tudo cria um movimento. 
Nossa atuação tem de ser permanente, mas estamos 
subindo degraus rapidamente. 

Qual a grande lição aprendida nesses últimos cinco anos? 

JA: A maior lição é a de que vale a pena investir em 
processos de transformação, pois a resposta na maioria 
das vezes será positiva. Percebemos que as prefeituras e os 
Estados, como foi o caso, têm muita carência de ideias. Na 
medida em que se fazem novas propostas, evidentemente 
respeitando as dificuldades de infraestrutura e/ou 
contexto, eles (governantes) entendem a importância do 
processo. Nesse caso, tratamos de transparência, de ética, 
mas temos muito a fazer no âmbito social, de inclusão, 
de diversidade, nos temas ambientais, que podem ter 
avanços significativos, se estimulados. 

Qual a sua sensação diante de alguns resultados derivados 
da Copa, como prisões, escândalos de corrupção?

JA: O processo que estamos vivendo é superpositivo. A 
Copa do Mundo e esse caso da Fifa, da CBF, lidam com 
questões extremamente importantes para o País. Lidam, 
ainda, com questões emocionais. A CBF toca o hino do 
Brasil toda vez que há jogo de futebol e suas cores são as 
da bandeira brasileira. Existe uma apropriação privada 
de algo que é um patrimônio da nação. Portanto, deveria 
haver processos de transparência, de participação, 
de abertura, princípios que não nortearam a lógica de 
constituição desses órgãos. Tudo foi formado com base 
em interesses privados. Precisamos pensar em modelos 
de governança, em como criar um novo momento que 
possa trazer luz a esses processos. Precisamos pensar 
em como esse sistema pode respirar, se modificar. Temos 
de acreditar que as pessoas serão responsabilizadas. Aí 
começaremos a mudar. Ou vamos perder a oportunidade. 
Lidamos com confiança; confiança nas instituições, nas 
pessoas... E isso, para o País, é central. 

   13



14   14   



   15

bola em

jogo
“Para mobilizar uma sociedade é preciso 

conquistar parcerias fortes e engajadas 

no mesmo propósito. E o Jogos Limpos 

venceu esse desafio com a organização de 

comitês locais nas cidades-sedes e o apoio 

de instituições como a Controladoria Geral 

da União, Rede Nossa São Paulo e Atletas 

pelo Brasil.”
Felipe Saboya, assessor executivo da Diretoria do Instituto Ethos 
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Bola em jogo

Formando o time
Para promover a transparência e a integridade na administração de recursos 

das obras e ações preparatórias para o Mundial de Futebol, o projeto Jogos 

Limpos Dentro e Fora dos Estádios formou comitês de mobilização em todas 

as cidades-sede da Copa do Mundo, com o auxílio de grandes parceiros. O 

resultado gerou bons frutos e inspirou novas políticas públicas.

Um dos desafios do projeto foi reunir um time que pudesse 
ter atuação abrangente em todas as 12 cidades-sede da 
Copa do Mundo. Embora o Instituto Ethos realize um 
trabalho nacional, não tinha, tradicionalmente, uma 
presença intensa nas cidades que abrigariam os jogos. 
Faltavam parceiros para atuar em questões locais. 

A primeira ação foi contratar, logo no início de 2011, a 
equipe do projeto, que incluía pessoas para a coordenação 
nacional e cinco coordenadores para os Comitês Locais, 
que seriam responsáveis cada qual por uma área. As regiões 
foram alocadas considerando suas particularidades e 
proximidades: São Paulo, Curitiba e Porto Alegre; Belo 
Horizonte e Salvador; Rio de Janeiro; Fortaleza, Natal e 
Recife; Brasília, Manaus e Cuiabá.

Em seguida, deu-se início a uma articulação com 
organizações que tinham capilaridade nacional e 
representações locais com as quais o Ethos pudesse contar. 
Quando o projeto foi lançado e divulgado publicamente, 
várias instituições foram convidadas a constituir o comitê 
de mobilização. Cinco delas foram essenciais para conseguir 
formar os primeiros comitês, mobilizando as entidades que 
participavam de suas redes nas cidades:

 Rede Nossa São Paulo n

representando a Rede Social Brasileira por 
Cidades Justas e Sustentáveis;

	 Atletas pelo Brasil n

na época presidida pelo ex-jogador Raí de 
Oliveira e, no decorrer dos trabalhos, comandada 
por Ana Moser, ex-jogadora de vôlei. Até meados 

de 2014, a instituição era conhecida pelo nome 
de Atletas pela Cidadania;

	 Conselho Federal de Engenharia  
 e Agronomia (Confea) n

que congrega os Conselhos Estaduais de 
Engenharia e Agronomia (Creas) em todos os 

Estados do Brasil; 

n Controladoria-Geral da União (CGU) 
o principal interlocutor do Instituto Ethos 
com o governo, que monitora as contas 
públicas federais e tem escritórios em todas 
as capitais do Brasil;

n Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
contemplando as necessidades dos 
trabalhadores;

n Fundação Avina 
foi essencial no processo de elaboração 
do projeto e chegou a arcar com algumas 
despesas, como a sua tradução para o inglês 
e a contratação de consultor especializado 
em planejamento financeiro. Além disso, 
sua rede de parceiros locais foi importante 
para mobilizar outras organizações.

O Ethos não manteve sedes locais: contou com os espaços 
dos parceiros para reuniões e desenvolvimento de ações. 
A maior parte dos encontros aconteceu nas sedes dos 
Creas, que dispunham de bons espaços. “Na primeira 
reunião com coordenadores e parceiros, apresentávamos 
o projeto e pactuávamos com eles, mostrando que nossa 
intenção não era a de sermos donos do projeto, ou seja, 
ele era daquelas organizações ali presentes. Elas eram 
corresponsáveis por tocar a agenda dos Jogos Limpos 
na cidade”, conta Felipe Saboya, assessor executivo da 
diretoria do Ethos, na época coordenador nacional de 
mobilização do projeto Jogos Limpos. 16   
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Trajetórias singulares

Embora a constituição dos Comitês Locais partisse dos 
mesmos princípios e objetivos, os caminhos de cada 
um foram muito particulares, devido a especificidades 
regionais. Houve cidades em que o comitê ajudou a 
organizar as mobilizações da sociedade civil, como em 
Natal (RN). Outros Comitês Locais possibilitaram a 
criação de bons canais de diálogo com o poder público, 
como foi o caso do de Porto Alegre (RS). Em certas 
cidades, a mobilização encontrou mais dificuldades, 
entre outros fatores, por causa do desinteresse da 
sociedade local pela Copa do Mundo, principalmente 
nos primeiros anos do projeto, quando o evento ainda 
parecia distante. Em outros municípios, a própria 
prefeitura não fazia muito alarde sobre o Mundial 
de Futebol – concentrava-se apenas em garantir a 
construção do estádio e em fazer algumas promoções. 
Esse foi o caso de São Paulo. Outra variável importante 
foi o engajamento das organizações ao projeto; nem 
todas as cidades contaram com o apoio de parceiros.

Enquanto os Comitês Locais eram formados, o Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e os 
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas) 
decidiram debater a Copa do Mundo com órgãos públicos, 
a sociedade civil e empresas. Promoveram a primeira 
grande rodada de eventos públicos, um em cada uma 
das 12 cidades-sede. “Como tínhamos parceria com eles, 
participamos de todas as mesas e debates nas cidades. 
Foi um momento muito importante para dar visibilidade 
ao projeto, colocar nossas demandas e questões e chamar 
mais organizações para participar do Jogos Limpos”, 
lembra Saboya.

Outra iniciativa essencial contou com a presença de todas 
as cidades: a 1ª Conferência Nacional sobre Transparência 
e Controle Social (Consocial), realizada em 2012. Esse 
evento, voltado para a discussão de políticas públicas, foi 
um acontecimento histórico, pois, pela primeira vez, um 
processo conferencial se dedicou ao debate exclusivo de 
temas como transparência, controle social e prevenção 
e combate à corrupção. Embora não tivesse como foco 

a Copa do Mundo, foi fundamental para reunir outros 
parceiros interessados em promover a transparência. A 
Consocial abrangeu etapas do nível municipal ao nacional. 
As propostas foram discutidas nas cidades, depois nos 
Estados e, finalmente, chegaram ao âmbito federal. 
Nessa última etapa, 80 propostas foram consolidadas e o 
governo se comprometeu a implementá-las. 

Entre as propostas prioritárias, duas foram apoiadas 
pelo Instituto Ethos. Uma delas – a de número 19 do 
documento final – tratava da aprovação de uma lei 
que punisse as empresas corruptas. Essa ação acabou 
se concretizando quando a Lei da Empresa Limpa foi 
promulgada, em agosto de 2013. Outra proposta (a de 
número 24) foi o Plano de Metas, gerado em conjunto com 
a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, 
que obriga as três esferas de governo a implantar e 
divulgar suas metas e custos. 

O Ethos fez campanhas 
junto aos participantes da 
conferência pela aprovação 
dessas duas propostas, 
participando das discussões 
sobre elas e enfatizando sua 
importância. No dia da 
votação, fizemos cartazes com 
os números das propostas para 

ajudar os participantes.”
Felipe Saboya, assessor executivo da Diretoria do Instituto Ethos 

Marina Ferro Caio Magri Jorge Abrahão Paula Oda Pedro MalavoltaBruno Videira Paulo Itacarambi
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A dinâmica dos Comitês Locais

Durante o ano de 2011, o Ethos fez reuniões mensais dos 
Comitês Locais nas cidades-sede, com a presença física 
ou virtual dos coordenadores. Com o desenvolvimento do 
projeto, a frequência das reuniões diminuiu. O principal 
resultado esperado, em nível local, era divulgar a ideia 
de que a população precisava acompanhar o que estava 
acontecendo em sua cidade por conta da Copa do Mundo. 
Outro resultado importante era a aplicação dos Indicadores 
de Transparência. 

Os Comitês Locais também aproveitavam os eventos 
públicos, especialmente às vésperas das eleições municipais 
de 2012, para envolver os candidatos a prefeito nas propostas 
do projeto Jogos Limpos. As associações parceiras dos 
Comitês se dividiram na organização dos eventos, realizados 
em conjunto com outras entidades, na divulgação dos 
encontros, na convocação dos candidatos a participarem do 
debate e no relacionamento com os partidos. 

Nessa época, foi elaborado o Pacto pela Transparência 
Municipal, por meio do qual cada candidato se 
comprometia, caso fosse eleito, a implementar práticas e 
mecanismos de transparência em sua gestão. O Ethos era 
uma das primeiras organizações a apresentar essa pauta 
aos candidatos. 

A assinatura do Pacto pela Transparência era feita em 
eventos públicos, que receberam o nome de Copa e Eleições: 
Qual o Legado para a Sua Cidade?. Os encontros foram 
organizados em parceria com duas instituições integrantes 
do Comitê Nacional de Mobilização do projeto Jogos Limpos: 
a Atletas pelo Brasil e a Rede Social Brasileira por Cidades 

Justas e Sustentáveis. Os eventos, com a presença de atletas 
e algumas lideranças empresariais, chamavam a atenção e 
mobilizavam a população. Foi um período em que o projeto 
Jogos Limpos teve grande atenção da mídia – nacional e 
internacional –, auxiliando no desenvolvimento da agenda 
de transparência.

Nos encontros, cada organização levou um compromisso 
para que os candidatos assinassem durante a cerimônia. O 
Ethos, por meio do Jogos Limpos, propunha a assinatura do 
Pacto pela Transparência; a Rede apresentava a proposta de 
adesão à Plataforma das Cidades Sustentáveis; e a Atletas, o 
compromisso com o programa Cidades do Esporte. Ao juntar 
forças, as três iniciativas conseguiram maior projeção para 
as suas pautas. 

72 das 85 candidaturas

Todos que passaram para o segundo turno

Todos os 11 candidatos eleitos

Depois das eleições, passou-se a exigir daqueles que foram 
eleitos o atendimento aos compromissos assumidos. “O fato 
de os prefeitos terem assinado o Pacto ajudou a conseguir 
algumas das reuniões que a equipe do projeto Jogos Limpos 
fez com os técnicos das prefeituras para dialogar sobre as 
suas políticas de transparência”, comenta Felipe Saboya.

Quantos assinaram o Pacto Pela Transparência
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Os compromissos assumidos pela cidade-sede

Em 13 de agosto de 2012, 55 dias antes do primeiro turno das eleições para prefeito de Porto Alegre, seis 
candidatos participaram do evento “Copa, Olimpíada e Eleições:  Qual o Legado para a Sua Cidade?”. Essa 
foi uma iniciativa de três organizações da sociedade civil: Atletas pelo Brasil, Rede Social Brasileira por 
Cidades Justas e Sustentáveis e Instituto Ethos, por meio do projeto Jogos Limpos. Eventos como esse 
aconteceram em todas as cidades-sede da Copa do Mundo. Durante esses atos, os candidatos eram 
chamados a se comprometer com ações concretas para melhorar a sustentabilidade, a política esportiva 
e a transparência da prefeitura. Cada entidade levava uma carta solicitando a adesão dos candidatos. O 
atual prefeito, José Fortunati, do PDT, foi um dos que assinaram o Pacto Municipal de Transparência, nome 
dado ao conjunto de compromissos que o projeto Jogos Limpos apresentou aos candidatos.

Veja com quais metas ligadas à transparência o prefeito de Porto Alegre se comprometeu naquele dia.
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Comitê Nacional de Mobilização

Antes mesmo de o projeto ter o seu financiamento 
aprovado, o Comitê Nacional de Mobilização começou a 
ser constituído. Mas foi entre o final de 2010 e o início de 
2011 que ele tomou forma, reunindo, no seu lançamento, 
dez entidades. Embora fosse uma iniciativa do Ethos, o 
Jogos Limpos tinha a sua coordenação partilhada entre 
o instituto e os parceiros do projeto. 

O Comitê Nacional iniciou suas atividades com os 
núcleos de organizações que já estavam mobilizadas 
desde o começo do projeto e era composto por 
instituições de áreas de atuação diferentes, cada qual 
colaborando com sua expertise. 

Em 2011, o time era composto por: 

n Atletas pelo Brasil

n Controladoria-Geral da União (CGU)

n Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea)

n Central Única dos Trabalhadores (CUT)

n Fundação Avina

n Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

n Instituto Ethos

n Instituto da Oportunidade Social (IOS)

n Rede Nossa São Paulo

n Pacto Global da ONU

n Escritórios das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC).

O Confea, por exemplo, sempre teve grande capacidade 
de mobilização da sociedade e, além disso, tinha o 
conhecimento técnico das obras. Já a Rede Nossa São 
Paulo apresentava interesse direto nas cidades e no 
seu dia a dia e se ocupava das questões de mobilidade 
urbana e dos investimentos que estavam sendo feitos 
em nível local. A CUT, por sua vez, colaborava com a defesa 
dos direitos dos trabalhadores, especialmente durante 
as obras e por ocasião das greves que aconteceram 
no período. Dessa forma, era possível desenvolver os 
objetivos dos projetos e, ao mesmo tempo, dar vazão às 
diversas agendas que estavam sendo colocadas ali, tendo 
como base a transparência e a integridade.

Nem todas as instituições permaneceram no Comitê 
Nacional durante todo o período do projeto. Algumas 
se afastaram, como foi o caso do Confea, e outras se 
aproximaram, como a Confederação dos Servidores 
do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil 
(Confelegis), que passou a fazer parte do projeto em 2012, 
e o Observatório das Metrópoles, rede de pesquisadores 
que passou a integrar o comitê em 2013.

Entre as organizações que participaram por um período, 
vale mencionar o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), que teve uma atuação bastante 
oportuna: na época, o Comitê começava a discutir a 
Lei Geral da Copa, parte da qual afetava diretamente 
o Código de Defesa do Consumidor, com questões que 
giravam em torno da venda de bebida alcoólica nos 
estádios e da venda de ingressos, entre outras. Durante 
a discussão sobre a lei, o Idec foi bastante ativo, mas se 
afastou após o debate ser concluído.
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Ao longo do caminho percebemos a importância da 
consolidação de um Comitê Jurídico, confirmando 
uma necessidade que já estávamos prevendo desde o 
início do projeto. Era importante, já que lidávamos 
com controles, fiscalização, leis, interpretações que 
mereciam um parecer mais técnico.”
Felipe Saboya, primeiro coordenador nacional do projeto Jogos Limpos

Além de executar as agendas em nível nacional, o 
grupo discutia outras ações e estratégias, de acordo 
com a conjuntura do momento. “Ao longo do caminho, 
percebemos a importância da consolidação de um 
Comitê Jurídico, confirmando uma necessidade que 
já estávamos prevendo desde o início do projeto. 
Era importante, já que lidávamos com controles, 
fiscalização, leis e interpretações que mereciam um 
parecer mais técnico”, conta Felipe Saboya, na época 
coordenador nacional de mobilização do projeto Jogos 
Limpos. Foram chamados, então, o Ministério Público, 
o Tribunal de Contas da União (TCU), associações 
de classe que reuniam fiscais e auditores, a CGU e o 
Instituto de Fiscalização e Controle (IFC), uma ONG 
que contava com fiscais do TCU. 

O novo Comitê Jurídico foi de grande auxílio ao projeto, 
assim como o Comitê de Empresas e Investidores, 
que coordenava as ações com as entidades do setor 
empresarial. O primeiro ajudou, entre outas coisas, 
a elaborar um documento de posicionamento sobre 
a proposta de criação do Regime Diferenciado de 
Contratação Pública (RDC), que o Ethos usou nos 
debates feitos no Congresso Nacional. Já o segundo 
foi essencial para elaborar a publicação Combatendo 
a Corrupção no Patrocínio Esportivo e nas Ações de 
Hospitalidade – um Guia Prático para Empresas.

22   
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A entrada em vigor da Lei de 
Acesso à Informação significou 
um importante passo para a 
consolidação democrática do Brasil 
e também para o sucesso das ações 
de prevenção da corrupção no 
País. Além disso, incrementa a 
participação popular e o controle 
social das ações governamentais, 
permitindo ao brasileiro que exerça 
sua cidadania e cobre seus direitos 
de forma legítima. O cidadão bem 
informado tem melhores condições 
de conhecer e acessar outros direitos 
essenciais, como saúde, educação 
e benefícios sociais. O Estado, 
por outro lado, é obrigado a se 
estruturar para prestar informações 
de forma célere aos cidadãos, o que, 
de certo modo, impulsiona uma 
melhoria na gestão pública.”
Vânia Viera, diretoria de Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União 
entre 2006 e 2012, em entrevista para a Wireless Mundi, em 2011

Canal de denúncias:  
nem tudo deu certo
O projeto Jogos Limpos tentou 
criar um canal de denúncias, mas a 
iniciativa não foi concluída. A ideia 
original era disponibilizar um meio 
pelo qual a população pudesse 
denunciar qualquer desvio de 
recursos relacionados à organização 
da Copa. Entretanto, não poderia ser 
simplesmente uma página na internet: 
a web não oferece sigilo ou anonimato, 
garantias de confidencialidade que  
um canal desse tipo requer. 
O Instituto São Paulo contra a 
Violência havia lançado o Disque 
Denúncia e tinha a experiência 
necessária. Depois de muitas 
conversas, principalmente com o 
Comitê Jurídico, chegou-se à  
conclusão de que não havia recursos 
suficientes para isso. O canal 
exigiria linhas telefônicas, pessoas 
capacitadas a acolher as denúncias, 
um script adequado para o atendente, 
enfim, uma estrutura bastante 
complexa, que demandava um 
financiamento extra. 
O Ethos chegou a desenvolver o 
roteiro de atendimento, mas, diante 
da impossibilidade financeira de 
implantar o canal, decidiu incentivar 
os governos a fazer isso. A equipe do 
projeto foi a Brasília para conhecer o 
modelo implantado pelo governo do 
Distrito Federal. Nas outras cidades 
não houve ressonância.
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O que foi a Consocial

A 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle 
Social (Consocial) foi um processo nacional coordenado pela 
CGU com a missão de promover a transparência e estimular 
a participação da sociedade no acompanhamento da gestão 
pública, contribuindo para um controle social mais efetivo 
e democrático, de modo a garantir o uso correto e eficiente 
do dinheiro público. Desenvolveu-se em diversas etapas 
realizadas em todo o Brasil em maio de 2012, culminando 
com a etapa nacional. 

As conferências municipais e regionais foram convocadas, 
em sua grande maioria (97%), pelo Poder Executivo local e, 
nos casos restantes (3%), pela sociedade civil. Os delegados 
eleitos durante essa etapa encaminharam até 20 diretrizes 
e propostas para as conferências estaduais e a distrital. 

Durante a etapa municipal da Consocial, o Ethos realizou 
eventos em cidades onde a prefeitura não demonstrava 
interesse em participar do processo. Em Belo Horizonte, 
por exemplo, foi organizada a Conferência Livre sobre 
Transparência e Controle Social, em parceria com os 
membros da Associação Democracia Ativa e da Associação 
Imagem Comunitária. O objetivo foi o de elaborar propostas 
sobre questões relacionadas à transparência pública, à 
participação social e ao combate à corrupção no País. 

As conferências estaduais e a distrital acolheram os últimos 
debates antes da etapa nacional e se realizaram em todas 
as unidades da federação. Durante essa etapa, discutiram-
se as propostas procedentes das conferências municipais 

e aprovaram-se aquelas consideradas prioritárias. Também 
foram eleitos delegados para representar cada unidade 
da federação, em número proporcional ao quantitativo 
populacional da unidade federativa.

Potencializando os debates das demais etapas 
preparatórias, 302 conferências livres mobilizaram 
milhares de pessoas, entre 15 de setembro de 2011 e 
8 de abril de 2012. O sucesso dessa etapa deveu-se, 
entre outros fatores, à possibilidade de reunir grupos 
de amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou familiares 
para discutir e formar propostas sobre as temáticas da 
Conferência Nacional. Nas conferências livres, como o 
próprio nome sugere, a seleção dos eixos temáticos a 
serem debatidos foi de livre escolha de cada uma.

O Instituto Ethos foi uma das muitas entidades a 
organizar uma conferência livre temática. Em 28 de março 
de 2012, o projeto Jogos Limpos e o Grupo de Trabalho do 
Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção 
– outra iniciativa do Ethos – realizaram uma reunião 
para debater as ações e propostas das empresas para o 
combate à corrupção. Essa foi a única conferência livre 
coordenada pela iniciativa privada.

Houve ainda conferências virtuais, com o propósito 
de ampliar a participação dos cidadãos, pois qualquer 
pessoa com acesso à internet poderia integrar o processo. 
A etapa foi desenvolvida em parceria com a Câmara dos 
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Deputados, por meio do ambiente virtual e-Democracia, e 
culminou com a seleção de dez participantes convidados 
para a etapa nacional.

Mais de mil pessoas estiveram presentes na 1ª Consocial, 
incluindo delegados de todos os Estados brasileiros e 
do Distrito Federal, convidados e observadores. A etapa 
nacional foi uma grande oportunidade para a troca de 
ideias e experiências, debates e a construção coletiva de 
propostas e diretrizes. 

O evento teve como objetivo aprofundar as discussões 
realizadas nos Estados, municípios e nas conferências 
livres e virtuais, a fim de priorizar, entre todas as 
propostas recebidas das etapas preparatórias, aquelas 
que representariam o desfecho desse amplo processo 
participativo. Ao final, os delegados definiram o resultado 
da 1ª Consocial por meio de uma priorização eletrônica. A 
utilização dessa nova tecnologia possibilitou que toda essa 
etapa fosse concluída em menos de quatro horas e que 
o resultado final fosse divulgado poucos minutos após o 
encerramento do processo.

Com a realização desse extenso debate nacional, foram 
aprovadas 80 propostas que sinalizam as prioridades da 
sociedade quanto à transparência pública, ao controle social e 
à prevenção e combate à corrupção. Tais proposições podem 
transformar-se em novas políticas públicas ou, ainda, em 
projetos de lei de âmbito municipal, estadual ou nacional.

Consocial em números 

189

837

Etapas 
preparatórias

Etapa 
nacional

Conferências 
regionais

Conferências 
municipais

30.391
Participantes entre 
15/9/2011 e 8/4/2012

26
Estados brasileiros e 

Distrito Federal

302
Conferências livres

1.374
pessoas
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Mobilização nas cidades-sede

Estádio do Mineirão
Belo Horizonte - MG

Estádio Beira-rio
Porto Alegre - RS

Arena Fonte Nova
Salvador - BA

Arena Pernambuco
Recife - PE

Maracanã
Rio de Janeiro - RJ

Arena da Baixada
CUritiba - PR

Estádio Nacional
Brasília - DF

Arena Pantanal
Cuiabá - GO

Arena da Amazônia
Manaus - AM

Arena das Dunas
Natal - RN

Arena Corinthians
São Paulo - SP

Arena Castelão
Fortaleza - CE
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Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Belo Horizonte 49,86   Médio 2 70,33   Alto 3

Minas Gerais 56,2   Médio 3 47,14   Médio 7

Lançamento: 20 de junho de 2011
Local da primeira reunião: Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG)

Instituições participantes
n		Centro de Convergência de Novas Mídias da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)  n		

Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais 
(CUT-MG)  n		Comitê Mineiro do Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral (MCCE)  n		Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG)  n		

Controladoria-Geral da União (CGU-MG)  n		Escola de 
Administração Fazendária  n		Fundação Avina  n		Instituto 
Ethos  n		Ministério Público Estadual de Minas Gerais  
n		Movimento Nossa BH  n		Observatório da Copa  n		

Observatório das Metrópoles  n		Observatório de Políticas 
Urbanas  n		Oficina de Imagens  n		Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG)  n		Rede Social 
Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis  n		Serviço 
Social da Indústria (Sesi-MG)

O Comitê Local do projeto Jogos Limpos em Belo Horizonte 
teve uma das atuações mais bem-sucedidas entre as cidades-
sede da Copa. Uma das primeiras ações foi atrair a atenção 
da prefeitura de Belo Horizonte para a etapa municipal da 
1ª Consocial, com a realização do Encontro Transparência 
Pública, Participação Popular e Controle Social, que reuniu 
130 pessoas entre representantes de prefeituras (da capital 
e do interior do Estado), de conselhos de política pública, de 

universidades, de instituições empresariais, de organizações 
da sociedade civil, de órgãos de fiscalização do governo 
municipal e estadual e da imprensa. 

O evento facilitou o diálogo com representantes da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte e da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e com a mídia local. Como resultado, criou-se 
um canal de comunicação com Controladoria-Geral do 
Município e a Controladoria do Estado de Minas Gerais. 
“Conseguimos tirar as lideranças do Governo do Estado de 
Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte de dentro 
de seus gabinetes para sentar num auditório e mostrar 
publicamente o trabalho que estavam fazendo”, relata 
Christiane Sampaio, coordenadora do projeto Jogos Limpos 
em Belo Horizonte e Salvador. 

O comitê criou ciclos permanentes de debates sobre a 
Copa e, na capital mineira, foram realizados quatro eventos 
públicos que reuniram desde especialistas em controle 
interno e externo da gestão pública até representantes 
na Lei de Acesso à Informação e representantes de 
comunidades afetadas pelas obras da Copa do Mundo.

 Belo Horizonte
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Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Brasília 14,63   Baixo 8 77,26   Alto 1

 Brasília

Lançamento: 16 de junho de 2011
Local do primeiro encontro: Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc)

Instituições participantes
n		Agenda 21  n		Agência de Notícias dos Direitos da Infância 
(Andi)  n		Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Distrito Federal (Crea-DF)  n		Controladoria-Geral da 
União (CGU-DF)  n		Federação das Indústrias do Distrito 
Federal (Fibra)  n		Fórum de Mulheres do DF  n		Instituto de 
Fiscalização e Controle (IFC-DF)  n		Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc)  n		Instituto Ethos  n		Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE – Comitê Ficha Limpa)  
n		Movimento Nossa Brasília  n		Observatório de Metrópoles 
do Distrito Federal

A estratégia de mobilização em Brasília foi diferente das 
de outras localidades. Como a cidade é sede do governo 
federal, as organizações que atuam ali são, em sua maioria, 
pautadas pela agenda nacional, e não pela local. Por isso, 
a atuação do projeto Jogos Limpos se deu muito mais no 
Congresso Nacional, especialmente quando a pauta tratava 
sobre as questões relacionadas ao combate à corrupção, à 
promoção da transparência e aos megaeventos. 

No primeiro semestre de 2013, a equipe do projeto mudou 
de estratégia em diversas cidades, optando por identificar as 
iniciativas locais que de alguma forma estivessem debatendo 
temas relacionados aos da pauta do projeto Jogos Limpos 

e integrá-las, em vez de tentar chamar as organizações para 
participarem da agenda do projeto e do comitê local. 

“O maior resultado da atuação do projeto em Brasília 
foi a abertura de um canal de diálogo com o governo do 
Distrito Federal (DF), especialmente com a Secretaria 
de Transparência, que se prontificou a analisar os 
indicadores e aperfeiçoar seus canais a partir da primeira 
aplicação, melhorando consideravelmente seu nível de 
transparência”, relata Lisandra Arantes, coordenadora do 
Jogos Limpos em Brasília, Cuiabá e Manaus. Isso aconteceu 
apesar de Agnelo Queiroz, então governador do DF, não ter 
assinado o Pacto pela Transparência, uma vez que ele fora 
eleito em 2010, dois anos antes do processo de assinatura 
dos Pactos Municipais de Transparência.

Brasília ficou marcada pelo salto que deu na avaliação 
dos Indicadores de Transparência Municipal. Na primeira 
rodada, divulgada em novembro de 2013, fez apenas 
14,63 pontos. Um ano depois, a nota de Brasília chegou 
a 77,26. Um dos principais motivos para essa melhoria 
foi a criação de um portal específico para transparência 
da Copa 2014, que fez com que a quantidade de dados 
disponibilizados aumentasse, colocando-a em primeiro 
lugar entre as 12 cidades-sede.
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A divulgação dos Indicadores de Transparência fez a diferença no Mato 
Grosso e estimulou o poder público a trabalhar para mostrar, com maior 
clareza, suas informações”, afirma Lisandra Arantes. A melhora nos 
índices de transparência, na segunda publicação dos resultados, deveu-se 
muito ao convênio assinado entre a prefeitura e o TCE-MT, que permitiu 
que a cidade implementasse um bom portal de transparência e, em pouco 
tempo, conseguisse um significativo avanço na quantidade e qualidade 
das informações disponibilizadas. “Essa parceria, feita sem custos para a 
prefeitura, fez com que Cuiabá saltasse do último lugar, em 2012, com 
10,38 pontos, para o quinto, em 2013, com 49,08 pontos.”

Lisandra Arantes, coordenadora do projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios na região

 Cuiabá

Lançamento: 20 de julho de 2011
Local da primeira reunião: Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT)

Instituições participantes 
n		Aliança Humana  n		Associação Brasileira de Engenheiros 
Civis do Mato Grosso (Abenc-MT)  n		Associação dos 
Engenheiros Sanitaristas e Ambientais de Mato Grosso 
(Aesa-MT)  n		Central Única dos Trabalhadores (CUT-MT)  
n		Círculo da Paz  n		Comitê pela Lei nº. 9.840  n		Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 
(Crea-MT)  n		Controladoria-Geral da União (CGU)  n		Identidade 
Petista (IPÊ)  n		Instituto Brasileiro de Obras Públicas (Ibraop)  
n		Instituto Ethos  n		Instituto Mato-Grossense de Defesa do 
Consumidor (IDC-MT)  n		Movimento nas Ruas  n		ONG Moral  n		

Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT)

Logo na sua criação, em 2011, o Comitê Local de Cuiabá 
recebeu o nome de Comitê Local de Monitoramento e 
Controle Social dos Investimentos para a Copa do Mundo 
2014. Representantes de 14 organizações participaram da 
reunião de lançamento, propondo-se a discutir, logo de 
início: a organização da participação da sociedade civil na 
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle 

Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Cuiabá 10,38   Muito baixo 12 49,08   Médio 5

Mato Grosso 30,81   Baixo 7 50,26   Médio 6

Social (Consocial); as implicações do Regime Diferenciado 
de Contratação Pública (RDC) em Cuiabá; o evento público 
de assinatura pelos então candidatos a prefeito do Pacto 
Municipal pela Transparência; e a realização de atos 
públicos e passeatas em prol da transparência dos gastos 
governamentais. 

Em 2013, o comitê decidiu ampliar as suas atividades e  
incluir no seu monitoramento a cidade de Várzea Grande, 
na região metropolitana de Cuiabá, onde fica o aeroporto 
que serve a região. De acordo com Lisandra Arantes, 
coordenadora do projeto Jogos Limpos em Brasília, Cuiabá 
e Manaus, muitas vezes foi necessário um especial cuidado 
para que o trabalho não fosse instrumentalizado por 
interesses político-partidários. 

Entre as ações do comitê, merece destaque a organização do 
seminário Transparência na Copa 2014 em Cuiabá: Como Está 
Esse Jogo?, realizado em agosto de 2013. Estiveram presentes 
entidades da sociedade civil, parlamentares e órgãos de 
governos. A cidade, porém, não concluiu a tempo as obras para 
o Mundial de Futebol, como a construção da linha de Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT), um dos maiores investimentos 
previstos para a Copa. Nesse contexto, as denúncias de 
corrupção têm tomado conta do debate político local. 
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 Curitiba

Lançamento: 19 de maio de 2011
Local da primeira reunião: Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná (Crea-PR)

Instituições participantes
n		Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais 
(Abrascam-PR)  n		Central Única dos Trabalhadores (CUT-PR)  
n		Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
(Crea-PR)  n		Controladoria-Geral da União (CGU-PR – Núcleo de 
Ações de Prevenção)  n		Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep)  n		Instituto Brasileiro de Obras Públicas (Ibraop)  
n		Instituto Ethos  n		Observatório das Metrópoles  n		Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

Curitiba foi a primeira cidade a realizar a reunião de criação 
do Comitê dos Jogos Limpos, mas o trabalho foi marcado 
por certa dificuldade em articular atores de setores 
distintos em torno de uma única pauta. As empresas 
não conseguiam atuar em conjunto e foi necessário 
desenvolver abordagens personalizadas. 

Esse foi um dos comitês que mais sofreu com as trocas de 
coordenadores. Durante quatro anos, três pessoas passaram 
por esse cargo. Em todas as substituições, foi feito um 
processo de transição, com visita à cidade. Mesmo assim, a 
cada substituição a composição do Comitê mudava, com 
troca de organizações. Isso refletia a falta da presença física 
constante do Ethos na cidade, já que os coordenadores dessa 
região ficaram sempre sediados em São Paulo. 

No último período, apostou-se em concentrar a mobilização 
nas empresas. Isso permitiu construir um relacionamento 
com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). 
Por intermédio da Fiep, o comitê conseguiu transcender a 

Copa do Mundo, levando a discussão sobre transparência 
e integridade para um universo mais amplo. Isso culminou 
num grande evento, o Fórum Internacional de Combate 
à Corrupção, realizado em novembro de 2013, que reuniu 
pessoas do mundo todo. O seminário Transparência na Copa 
2014 em Curitiba: Como Está Esse Jogo? aconteceu dentro 
desse fórum, bem como o workshop sobre programas de 
compliance, que atraiu dezenas de empresas, ampliando a 
visibilidade do projeto. 

O seminário gerou dois frutos. Bruno Videira, à época 
coordenador do projeto em Curitiba, Porto Alegre e São 
Paulo, foi chamado, em dezembro de 2013, para participar 
da Tribuna Livre que acontece mensalmente na Câmara de 
Vereadores e falar sobre o resultado da segunda avaliação 
dos Indicadores de Transparência Municipal. O outro fruto 
foi estabelecer o contato com jornalistas da Gazeta do 
Povo, o maior jornal do Estado, e da RPC TV, afiliada da 
Rede Globo e o meio de comunicação com maior audiência 
no Paraná. Essa relação facilitou a divulgação das ações 
posteriores do projeto na região.

Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Curitiba 15,57   Muito baixo 5 45,87   Médio 6

Paraná 42,15   Médio 5 59,1   Médio 3
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Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Fortaleza 14,29   Muito baixo 10 23,24   Muito baixo 10

Ceará 65,22   Alto 1 68,55   Alto 2

 Fortaleza

Lançamento: 17 de junho de 2011
Local da primeira reunião: Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Ceará (Crea-CE)

Instituições participantes
n		Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  
Ceará (Crea-CE)  n		Controladoria-Geral da União (CGU-CE)   
n		Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE)   
n		Fundação Brasil Cidadão  n		Instituto Ethos

A mobilização em Fortaleza encontrou grandes dificuldades 
durante todo o projeto. Não havia identificação dos 
movimentos populares com o perfil de instituições com as 
quais o projeto Jogos Limpos propunha o debate. Assim, 
a discussão específica sobre transparência, integridade e 
controle social proposta não conseguiu entrar nas agendas 
específicas das instituições locais. Em março de 2011, a 

Prefeitura Municipal chegou a lançar a Câmara Municipal 
de Transparência e Comunicação, mas, depois da primeira 
reunião com instituições ligadas à própria prefeitura, o 
processo não teve continuidade. 

Boa parte das ações locais foi realizada em parceria com 
órgãos públicos que exerciam atividade de controle, como a 
CGU. No âmbito estadual, praticamente não houve diálogo. 
“Só obtivemos alguma interlocução em 2013, por ocasião do 
seminário Transparência na Copa 2014 em Fortaleza: Como 
Está Esse Jogo?, que apresentou avaliações da transparência 
estadual e municipal. Como o governo estadual havia 
sido bem avaliado, enviou representante e, a partir daí, 
estabeleceu-se uma conversa”, conta Rafael dos Santos, 
coordenador do projeto em Fortaleza, Recife e Natal. O 
governo municipal, por sua vez, havia sido mal avaliado e 
não compareceu. Isso gerou forte pressão da mídia e um 
conjunto de desdobramentos posteriores. 

Certificação ambiental
Merece destaque, em Fortaleza, o caso da Arena 
Castelão, primeiro estádio a ser concluído no País para a 
Copa do Mundo. Foi também o primeiro da América do 
Sul a receber a Certificação Ambiental Leed (Leadership 
in Energy and Environmental Design), desenvolvida 
pelo Conselho Americano de Edifícios Verdes (Green 
Building Council). 
“Foi um estádio construído abaixo do custo 
inicialmente previsto, contrariando a ideia de que a 
certificação geraria um aumento de custo. E deve servir 
de referência para a construção de outros estádios no 
que diz respeito à gestão dos recursos ambientais”, 
avaliou David Douek, diretor de Desenvolvimento da 
Otec, empresa que atua com consultoria em construção 
civil, ao apresentar o case da Arena Castelão. 
A Copa de 2014 marcou a primeira tentativa num 
Mundial de Futebol de construir todos os estádios de 
forma sustentável. O governo federal, aliás, incluiu a 

exigência de uma certificação de construção sustentável 
como contrapartida para o financiamento dos estádios 
pelo BNDES. Por isso, além da Arena Castelão, outros 
sete estádios brasileiros já conseguiram o certificado: 
Arena da Amazônia, em Manaus (AM); Arena das Dunas, 
em Natal (RN); Arena Fonte Nova, em Salvador (BA); 
Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE); 
Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS); o Maracanã, 
no Rio de Janeiro (RJ); e o Mineirão, em Belo Horizonte 
(MG). Este último recebeu inclusive o selo Platinum, o 
nível mais alto dessa certificação. 
Outros três estádios do País ainda aguardam uma 
certificação desse tipo: a Arena Pantanal, a Arena da 
Baixada e a Arena Corinthians. Somente o Estádio 
Mané Garrincha, de Brasília, que não foi financiado 
pelo BNDES, não tentou conseguir uma certificação. 
Em alguns Estados, as arenas para a Copa foram as 
primeiras obras a receber uma certificação do tipo, o 
que ajudou a criar novos mercados para produtos que 
agridam menos o meio ambiente.
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Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Manaus 13,23   Muito baixo 11 25,18   Baixo 9

Amazonas 16,21   Muito baixo 10 18,88   Muito baixo 11

 Manaus

Lançamento:  29 de julho de 2011
Locais das reuniões: Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) e Sindicato dos 
Jornalistas do Amazonas

Instituições participantes
n		Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Amazonas (Crea-AM)  n		Centro de Defesa da Criança e do 
Adolescente (Cedeca Pé na Taba)  n		Comitê de Combate 
à Corrupção do Amazonas  n		Comitê Popular da Copa do 
Amazonas  n		Controladoria-Geral da União (CGU-AM)  n		

Fórum de Economia Solidária  n		Fórum de Mulheres do 
Amazonas  n		Instituto Ethos  n		Rede de Educação Cidadã do 
Amazonas (Recid) 

O lançamento do Comitê Local do projeto Jogos Limpos 
em Manaus teve um papel estratégico para a mobilização 
na cidade. “Lá já havia um grupo de instituições disposto a 
trabalhar pela transparência e integridade, mas não sabia 
como. O comitê trouxe um direcionamento que propiciou 
a união dos parceiros em benefício de uma agenda 
conjunta de atuação”, explica Francisco Sadeck, o primeiro 
coordenador do projeto em Manaus, Brasília e Cuiabá. 

A partir do segundo ano, a parceria firmada com o Comitê 
de Combate à Corrupção foi essencial para ampliar a 
articulação. Entre as ações que merecem destaque estão: 
a assinatura do Pacto Municipal pela Transparência, 
em julho de 2012; o seminário sobre a Lei de Acesso à 
Informação, realizado em maio de 2013; e, no ano seguinte, 
o seminário Transparência da Copa 2014 em Manaus: 
Como Está Esse Jogo?. 

“Uma das maiores dificuldades foi fazer a mídia repercutir 
as questões locais e estabelecer um diálogo com os 
gestores, o que impediu que contribuíssemos mais 
consistentemente para a transparência dos portais”, relata 
Lisandra Arantes, coordenadora do projeto em Manaus, 
Brasília e Cuiabá, entre 2012 e 2014.
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A solução para evitar a desapropriação na nossa avenida 
foi construída por moradores e professores da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Fizemos este estudo para mostrar que era possível melhorar o 
trânsito na região no tempo necessário para receber os jogos da 
Copa e sem aumentar o custo. E contamos com o apoio do Jogos 
Limpos para ampliar a diálogo com o poder público.”

Marcos Reinaldo, coordenador adjunto da Associação Potiguar dos Atingidos pelas Obras da Copa (Apac)  
e membro do Comitê Jogos Limpos de Natal

Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Natal 15,75   Muito baixo 4 12,21   Muito baixo 12

Rio Grande do Norte 15,74   Muito baixo 11 22,25   Baixo 10

e Agronomia (Confea) e dos Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia (Creas) estava realizando em todas 
as cidades-sede da Copa. 

Durante o evento, foi possível estabelecer parcerias com 
instituições que reforçaram a mobilização local, como a 
Controladoria-Geral da União (CGU-RN) e o Movimento 
Articulado de Combate à Corrupção (Marcco/RN), que 
reúne os principais órgãos de controle interno e externo 
sediados no Estado. 

A mobilização foi facilitada pela existência de lideranças 
locais já bastante sensibilizadas com o tema. Em relação 
ao diálogo com o poder público, o comitê local encontrou 
abertura durante as duas gestões na Prefeitura, no decorrer 
do projeto. A mesma receptividade não aconteceu por parte 
do governo estadual.

 Natal

Lançamento:  7 de julho de 2011
Local da primeira reunião: Controladoria-Geral da União 
(CGU-RN)

Instituições participantes
n		Agência Brasileira de Inteligência  n		Centro Acadêmico 
Amaro Cavalcanti (CAAC)  n		Comissão Estadual de Direitos 
Humanos e Cidadania  n		Comitê Popular Copa 2014-RN  
n		Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania 
(Coedhuci)  n		Controladoria-Geral da União (CGU-RN)  n		

Diretoria de Meio Ambiente da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (DMA-UFRN)  n		Instituto Ethos  n		

Ministério Público Estadual (MPE)  n		Movimento Articulado 
de Combate à Corrupção do Rio Grande do Norte (Marcco-
RN)  n		Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Rio Grande 
do Norte (OAB-RN)  n		Receita Federal do Brasil  n		Tribunal de 
Contas da União (TCU)

A primeira atividade de mobilização do projeto Jogos 
Limpos em Natal foi a participação na rodada de audiências 
públicas que o sistema do Conselho Federal de Engenharia 
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Transferência de metodologia
Em 2012 o projeto Jogos Limpos organizou também 
em Natal a assinatura do Pacto Municipal pela 
Transparência, antes do primeiro turno das eleições 
municipais. Foi durante o evento “Copa 2014 e Eleições 
2012: Qual Será o Legado para Natal?”, organizado 
em conjunto com a Rede Social Brasileira por Cidades 
Justas e Sustentáveis e a Atletas pelo Brasil. Cinco 
dos seis candidatos à Prefeitura de Natal naquele 
ano assinaram o compromisso com a transparência 
e se comprometeram com a Plataforma Cidades 
Sustentáveis e com a agenda sobre política esportiva 
da Atletas pelo Brasil. Essa foi uma das primeiras vezes 
que os candidatos natalenses foram chamados para 
assinar um compromisso proposto pela sociedade civil 
durante a campanha.
No segundo turno, organizações que participavam do 
Comitê Local do projeto Jogos Limpos, como o Comitê 
Popular da Copa e a Associação Potiguar dos Atingidos 
pelas Obras da Copa (Apac), utilizaram a mesma 
estratégia. Convidaram os dois candidatos para se 
comprometerem com a revisão das remoções por conta 
das obras necessárias para a Copa do Mundo na cidade. 
Os dois candidatos assinaram esse novo compromisso.
Em janeiro de 2013, poucos dias após tomar posse, 
o novo prefeito, Carlos Eduardo Alves, convocou 
uma reunião com todas as entidades da sociedade 
civil que atuavam com questões relacionadas à Copa 
do Mundo. Estiveram presentes representantes do 
Comitê Popular da Copa, da Apac, do Comitê Local do 
projeto Jogos Limpos em Natal, do Conselho Estadual 
de Direitos Humanos e do curso de Arquitetura 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), além de integrantes do primeiro escalão do 
governo municipal. Ali o prefeito relembrou os seus 
compromissos e encaminhou as reivindicações da 
sociedade civil para seus secretários.

Essa reunião foi chave para a prefeitura aceitar o 
plano da sociedade civil para as obras de mobilidade 
urbana. A Avenida Capitão-Mor Gouveia, que liga a 
Arena das Dunas com a zona oeste da capital potiguar, 
não foi alargada para receber um corredor de ônibus, 
evitando assim a desapropriação de 429 propriedades 
comerciais e residenciais. “A solução para evitar a 
desapropriação na nossa avenida foi construída por 
moradores e professores da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”, 
afirma Marcos Reinaldo, coordenador adjunto da 
Apac e membro do Comitê Local do projeto Jogos 
Limpos em Natal. “Fizemos um estudo para mostrar 
que era possível melhorar o trânsito na região no 
tempo necessário para receber os jogos da Copa e sem 
aumentar o custo. E contamos com o apoio do Jogos 
Limpos para ampliar a diálogo com o poder público.”
“Esse acesso ao prefeito foi o que possibilitou um 
diálogo intenso com os secretários, gerou um conjunto 
de melhorias na transparência municipal e reduziu 
impactos negativos das obras da Copa na cidade”, 
avalia Rafael dos Santos, coordenador do projeto Jogos 
Limpos em Natal, Fortaleza e Recife.

 Natal
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Os resultados do primeiro ranking da aplicação dos Indicadores 
de Transparência estimularam a prefeitura a aperfeiçoar suas 
ferramentas. Antes lançávamos os dados manualmente, num 
processo lento, trabalhoso e nem sempre preciso. O comitê do projeto 
Jogos Limpos nos orientou a fazer novos investimentos. Foi necessário 
sair da nossa zona de conforto e criar mecanismos mais modernos e 
efetivos para alimentar nosso portal, fazendo com que a informação 
chegasse mais completa e mais rapidamente à imprensa e à 
sociedade. Com as mudanças, ficamos em segundo lugar na última 

avaliação, atingindo um nível considerado ‘alto’.”

Silvio Luiz da Silva Zago, técnico da Secretaria de Planejamento Estratégico e Orçamento de Porto Alegre

Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Porto Alegre 49,92   Médio 1 71,82   Alto 2

Rio Grande do Sul 32,62   Baixo 6 36,71   Baixo 9

 Porto Alegre

Lançamento: 11 de junho de 2011
Local da primeira reunião: Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS)

Instituições participantes
n		Conselho Municipal de Saúde  n		Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS)  
n		Controladoria-Geral da União (CGU-RS)  n		Contadoria e 
Auditoria-Geral do Estado (Cage)  n		Faculdade Monteiro 
Lobato  n		Instituto Ethos  n		Observatório das Metrópoles 
– Porto Alegre  n		Sindicato dos Servidores Públicos da 
Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sindifisco-RS)

O Rio Grande do Sul tem uma população tradicionalmente 
engajada e a capital, Porto Alegre, foi muito receptiva ao 
trabalho do Comitê Local do projeto Jogos Limpos. Como 

nas outras cidades, aqui também foram realizados dois 
grandes eventos públicos: a assinatura do Pacto pela 
Transparência Municipal, em agosto de 2012, e o seminário 
Transparência na Copa 2014 em Porto Alegre: Como Está 
Esse Jogo?, em outubro de 2013. 

Entre os destaques da atuação do projeto Jogos Limpos na 
cidade, está a utilização, pela prefeitura porto-alegrense, 
dos Indicadores de Transparência Municipal como 
ferramenta de gestão. Em 2012, na primeira edição da 
avaliação da transparência das cidades-sede da Copa, Porto 
Alegre figurou no primeiro lugar, com 49,9 pontos. Diante 
do resultado, considerado mediano, Sílvio Luiz da Silva 
Zago, técnico da Secretaria de Planejamento Estratégico 
e Orçamento da cidade, logo pediu uma reunião com o 
Comitê Local do Jogos Limpos para compreender melhor os 
indicadores. A equipe da prefeitura se pôs, então, a trabalhar 
no que dizia respeito à implantação de uma política pública 
transparente. Na avaliação seguinte, em 2013, a pontuação 
de Porto Alegre já havia subido para 71,82. 
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Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Recife 14,32   Muito baixo 9 35,55   Baixo 8

Pernambuco 63,38   Alto 2 70,16   Alto 1

Uma das ações bem-sucedidas foi o seminário Copa, 
Olimpíadas e Eleições: Qual É o Legado para a Sua 
Cidade?. O evento foi um marco na atuação do projeto 
na cidade, articulando todos os candidatos à eleição 
municipal daquele ano, assim como atores sociais 
diversos. Mas o diálogo só foi intensificado um tempo 
mais tarde, após o lançamento dos Indicadores de 
Transparência (novembro de 2012). 

No início de 2014, Recife recebeu o seminário Transparência 
na Copa 2014 em Recife: Como Anda Esse Jogo?, que 
reuniu, pela primeira vez na cidade, os gestores locais e 
representantes das populações atingidas pelas obras 
preparatórias para o Mundial. Nenhuma outra iniciativa 
havia conseguido reunir esses atores. 

No início, o diálogo com os movimentos sociais e com o 
Comitê Popular da Copa foi difícil. Porém, com o tempo, foi 
possível realizar uma articulação entre as duas iniciativas 
que gerou frutos positivos.

 Recife

Lançamento: 15 de junho de 2011
Local da primeira reunião: Sede do Banco do Nordeste, no 
Centro do Recife

Instituições participantes
n		Companhia Energética de Pernambuco (Celpe)  n		

Controladoria-Geral da União (CGU-PE)  n		Federação das 
Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe)  n		Instituto 
Ethos  n		Ministério Público Federal  n		Observatório do Recife  
n		Tribunal de Contas da União (TCU)  n		Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco (TCE-PE)

O lançamento do Jogos Limpos em Recife contou com a 
presença de diversas instituições locais. Algumas aderiram 
prontamente ao Comitê Local do projeto. Outras, no 
entanto, propuseram-se a colaborar apenas pontualmente. 
“Depois de vários encontros com o poder público, 
conseguimos um assento no Comitê Gestor Local da Copa 
– instância governamental de gerenciamento das ações 
relativas à preparação do Estado para o Mundial de Futebol. 
Contudo, tal assento não dava direito à voz nos encontros e 
tampouco permitia acesso aos informes e convocatórias de 
reunião”, lembra Rafael dos Santos, coordenador do projeto 
em Recife, Fortaleza e Natal. 
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Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Rio de Janeiro (capital) 15,36   Muito baixo 6 50,37   Médio 4

Rio de Janeiro 30,33   Baixo 8 37,68   Baixo 8

 Rio de Janeiro

Lançamento: 8 de junho de 2011
Local da primeira reunião: Sede do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ)

Instituições participantes
n		Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de 
Janeiro (Crea-RJ)  n		Controladoria-Geral da União (CGU-RJ)  n		

Instituto Ethos  n		Movimento Nossa Teresópolis  n		Rede de 
Construção Sustentável  n		Rio Como Vamos  n		Rio Voluntário  
n		Tribunal de Contas da União (TCU-RJ)  n		Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RJ) 

Um dos desafios para a mobilização no Rio de Janeiro foi 
trabalhar o projeto para a Copa do Mundo de 2014 e para 
a Olimpíada de 2016, pois os temas se misturavam. “Em 
nossas pesquisas, nem sempre conseguíamos encontrar 
informações sobre os recursos correspondentes aos 
projetos que estavam sendo desenvolvidos ou planejados, e 
nem para que evento se destinavam. Dessa forma era quase 
impossível acompanhar o orçamento”, lembra Rita Lamy 
Freund, coordenadora do Comitê Local do projeto Jogos 
Limpos entre julho de 2011 e maio de 2013. 

Os recursos para ambos os eventos eram, em sua maioria, 
federais. Embora houvesse a Matriz de Responsabilidades 
para a Copa do Mundo, até os meados de 2013, pouco mais 
de um ano antes do início do Mundial e faltando três anos 
para a Olimpíada, nem o Estado, nem o Município, nem 
a União haviam definido o que seria financiado por cada 
um e quem seria responsável pelos projetos para os Jogos 
Olímpicos. A preocupação era que muitas das obras já 
estavam em andamento. 

Para tentar superar essa questão, o Comitê Local do Jogos 
Limpos do Rio de Janeiro lançou, em 2013, a primeira e 
única edição do estudo Copa e Olimpíadas no Rio: para 
Onde Está Indo Nosso Dinheiro?, reunindo informações 
sobre as obras e os investimentos feitos pelos governos 
municipal e estadual na capital carioca para receber os dois 
megaeventos esportivos. Esse relatório conseguiu inclusive 
separar o que era planejado para o Mundial de Futebol 
do que estava sendo executado para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos. Infelizmente, não foi possível realizar uma 
segunda edição dessa publicação.

Uma das principais fontes da publicação foi um sistema 
interno de acompanhamento dos investimentos públicos. 
“Por intermédio da Câmara Municipal, conseguimos 
acesso a um programa que permitia visualizar a gestão 
orçamentária no site de transparência da prefeitura. Ainda 
assim, tínhamos problemas para identificar algumas 
despesas e a maneira como os recursos estavam sendo 
utilizados ao longo do tempo, tanto para o Mundial de 
Futebol quanto para as Olimpíadas”, conta Rita. Para 
esclarecer essas dúvidas, o Comitê Local entrou com 
dezenas de pedidos aos governos estadual e municipal, com 
base na Lei de Acesso à Informação (LAI). Tanto a prefeitura 
como o governo fluminense demoravam a responder 
aos pedidos feitos pelo projeto ou não respondiam. 
Especialmente no governo estadual, o protocolo das 
requisições era complicado. “Entrar com os recursos, quando 
a informação não era efetivamente fornecida, exigia muito 
tempo e muita paciência”, relata Rita, cuja formação em 
Direito foi essencial para superar os entraves burocráticos. 

“No início, a prefeitura do Rio de Janeiro mantinha três sites: 
um sobre os projetos relacionados à Cidade Olímpica, outro 
destinado a orçamentos e um portal de transparência. 
E cada um tinha informações diferentes”, lembra Rita. 
“Graças ao resultado da primeira aplicação dos Indicadores 
de Transparência, a prefeitura decidiu investir num portal e 
numa ouvidoria, chegando, inclusive, a consultar o Comitê 
Local do Jogos Limpos a respeito de como melhorar seus 
canais de comunicação.”

De acordo com Ana Luíza Silva, que passou a coordenar 
o comitê do Rio de Janeiro a partir de 2013, a mobilização 
da sociedade civil durante todo o processo foi positiva. 
“Tínhamos um grupo unido, mobilizado e sensibilizado, 
com atores de diferentes perfis”, recorda. “Quando assumi a 
mobilização no Rio de Janeiro, conseguimos uma abertura 
importante com o comitê da Rio 2016, que organiza os 
Jogos Olímpicos. Isso permitiu que avançássemos no 
engajamento da sociedade civil em relação ao tema da 
transparência”, conclui. 
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Por intermédio da Câmara de Vereadores, 
conseguimos acesso a um programa que permitia 
visualizar a gestão orçamentária no site de 
transparência da Prefeitura. Ainda assim, 
tínhamos problemas para identificar algumas 
despesas e a maneira como os recursos estavam sendo 
utilizados ao longo do tempo tanto para o Mundial 
de Futebol, quanto para as Olimpíadas. No 
início, a prefeitura do Rio de Janeiro mantinha 
vários sites: um sobre os projetos relacionados à 
Cidade Olímpica, outro destinado a orçamentos. 
Um terceiro era um portal de transparência. E 
todos tinham informações diferentes. Graças ao 
resultado da primeira aplicação dos Indicadores da 
Transparência, a prefeitura decidiu investir em 
um portal e em uma ouvidoria, chegando, inclusive, 
a consultar o comitê dos Jogos Limpos a respeito de 
como melhorar seus canais de comunicação.”
Rita Lamy Freund,  coordenadoras do Comitê Jogos Limpos no Rio de Janeiro entre agosto de 2011 e março de 2013

 Rio de Janeiro
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Ethos pede nova audiência pública sobre o Maracanã

O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou, no início de 2012, 

que planejava conceder à iniciativa privada a gestão do Estádio do 

Maracanã. Em contrapartida, o futuro concessionário ficaria responsável 

por diversas obras de melhoria no entorno do estádio, algumas delas 

necessárias para a realização dos Jogos Olímpicos, e também pagaria 

um valor anual para o governo pelo direito de uso da área.

O plano do governo era que um consórcio ficasse 
responsável pelo Complexo Maracanã, uma região 
que compreendia o palco das finais das duas Copas 
do Mundo no Brasil, o ginásio do Maracanãzinho, o 
Estádio de Atletismo Célio de Barros e o Parque Aquático 
Julio de Lamare, entre outros equipamentos públicos. 
Alguns prédios seriam demolidos e, posteriormente, 
reconstruídos em outros locais, para dar espaço a 
estacionamentos, lojas e restaurantes cujos aluguéis 
seriam parte do lucro da futura administração.

Como determina a lei, o governo fluminense chamou uma 
audiência pública para debater a licitação para a concessão 
do complexo, no dia 8 de novembro de 2012. No entanto, 
não disponibilizou com antecedência uma série de 
documentos importantes, inclusive aqueles que poderiam 
justificar que a concessão para a iniciativa privada seria 
a melhor solução. Cidadãos que seriam afetados pela 
obra, como pais e alunos de uma escola pública que seria 
demolida, protestaram durante a audiência. A Polícia 
Militar foi chamada, mas a sua intervenção piorou a 
situação. O tumulto se generalizou e o governo não 
conseguiu sequer apresentar sua proposta na íntegra.

Vinte dias depois da audiência pública interrompida e após 
inúmeros debates internos, o Instituto Ethos encaminhou 

um ofício à Secretaria de Estado da Casa Civil fluminense 
pedindo a realização de uma nova audiência pública, dessa 
vez para debater se a concessão seria a melhor opção, 
além de pedir que alguns documentos fossem tornados 
públicos. O governo fluminense nunca respondeu a esse 
ofício, cuja íntegra pode ser lida abaixo.

Em maio de 2013, foi divulgado o resultado da licitação. 
O Consórcio Maracanã S.A., formado pelas empresas 
Odebrecht, IMX e AEG, foi escolhido para gerir o complexo. 
Porém, muita coisa aconteceu depois disso. O processo 
de mobilização contra a demolição dos equipamentos 
públicos no entorno do estádio cresceu, sendo inclusive 
pauta de destaque nos gigantescos protestos de junho 
de 2013, fazendo o governo alterar o edital de licitação e, 
com isso, diminuir o potencial lucro do concessionário. 
Em janeiro de 2015, depois de ser vendida pelo empresário 
Eike Batista, a IMX saiu do consórcio. Lucros menores 
do que o esperado e o envolvimento da Odebrecht na 
Operação Lava-Jato fazem com que hoje seja quase uma 
unanimidade na imprensa que o Maracanã voltará a ser 
administrado pelo Estado do Rio, depois da reforma para 
os Jogos Olímpicos de 2016, a quarta em 15 anos.
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Ofício do Ethos ao governo do Estado do Rio de Janeiro 
pedindo nova Audiência Pública sobre o Maracanã

 Rio de Janeiro

 

 
 

Instituto Ethos – Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 10º andar 
São Paulo – SP - CEP 05423-040   Fone 11-3897-2400   www.ethos.org.br  

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2012 
Ofício n.69/2012 

 
Ao Exmo. Sr. Secretário Regis Fichtner 
Secretaria de Estado da Casa Civil 
Rio de Janeiro 
 
Prezado Senhor Secretário,  

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, cuja missão é mobilizar, sensibilizar e 
ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 
construção de uma sociedade sustentável e justa, vem trabalhando a agenda de integridade, em 
parceria com outras organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais, há mais de sete anos. 
Alguns importantes frutos desse trabalho são o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a 
Corrupção, o Grupo de Trabalho de tal Pacto, o Cadastro Empresa Pró-Ética e o Projeto de Lei 
6.826/2010, em trâmite no Congresso Nacional. 

Nesse contexto, o Instituto Ethos lançou, em 2011, a iniciativa Jogos Limpos Dentro e Fora dos 
Estádios (www.jogoslimpos.org.br), com apoio da “Siemens Integrity Initiative”, com o objetivo de 
buscar maior transparência e integridade na gestão e nos investimentos públicos e privados da Copa do 
Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, bem como de fomentar a participação 
social nas mesmas. 

O projeto Jogos Limpos é uma ação coletiva, envolvendo empresas, governos, sociedade civil e 
academia na promoção da integridade e prevenção a corrupção, da transparência e do controle social. 
Além de comitês organizados nacionalmente por temas, o projeto conta com comitês locais de 
mobilização em todas as cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, incluindo o Rio de Janeiro, sede 
também das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016.  

No âmbito do projeto Jogos Limpos, temos acompanhado o processo de reforma do Estádio do 
Maracanã e o início do procedimento licitatório para a concessão do Complexo à iniciativa privada. 
Gostaríamos de manifestar nossa preocupação com a pouca transparência e participação social e 
destacar quão relevante é esse momento, para que mais informações venham ao âmbito público. 
Nesse sentido, gostaríamos de ressaltar que ainda não são públicos o balanço financeiro da SUDERJ, os 
projetos básico e executivo para a reforma do estádio do Maracanã, os laudos técnicos para elaboração 
dos projetos básico e executivo, o estudo de impacto de vizinhança da reforma, o contrato assinado 
entre Governo do Estado do Rio de Janeiro e Consórcio Maracanã 2014, a planilha de previsão de custo, 
o ato administrativo que determina a remoção da comunidade Metro Mangueira, o laudo técnico que 
prevê derrubamento da marquise, as justificativas para as variações de custos, as resoluções do TCE e 
do TCU, a planilha de custos e os comprovantes das transferências já realizadas pelo poder público a 
particulares contratados, os estudos e as justificativas que fundamentaram a decisão de concessão do 
Complexo do Maracanã à iniciativa privada e o estudo de viabilidade técnica, ambiental, econômica e 
financeira referente à pretendida concessão. 

Acreditamos que há, neste momento, uma grande oportunidade para que o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro adote uma série de mecanismos de transparência, a qual foi prevista na nossa 
Constituição Federal, por meio da proteção do direito de acesso à informação, assim como promova a 
participação popular nos processos de tomada de decisão relativos ao Complexo do Maracanã. Desde o 
início da reforma do estádio, muitas foram as manifestações críticas de diferentes grupos da sociedade 
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civil, do Ministério Público Federal e Estadual e de parlamentares e poucas foram as oportunidades de 
diálogo entre os diferentes atores da sociedade, os quais serão, inevitavelmente, impactados de forma 
significativa. 

O projeto da pretendida concessão do Complexo do Maracanã à iniciativa privada inclui a 
demolição de instalações e equipamentos públicos importantíssimos como a Escola Municipal 
Friedenreich, o edifício do antigo Museu do Índio, o Estádio de Atletismo Célio de Barros e o Parque 
Aquático Julio de Lamare. Entendemos que o Governo do Estado poderia aproveitar este momento 
para iniciar um processo amplo de participação popular, estabelecer um diálogo sobre o modelo de 
gestão do Maracanã com cidadãos e cidadãs, organizações da sociedade civil e de torcedores e, 
especialmente, com aqueles grupos diretamente impactados pelas obras previstas.  

Com foco exclusivo na discussão acerca do modelo de concessão do Complexo do Maracanã e 
em cumprimento ao art. 39 da Lei 8.666/93, foi realizada uma audiência pública, no dia 8 de novembro 
de 2012, de acordo com o aviso de audiência publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 
22 de outubro. Até a data do citado evento, representantes do governo deram declarações à imprensa 
que confirmavam o caráter imutável dos itens que compunham a minuta do edital de concessão, como, 
por exemplo, a demolição da Escola Friedenreich, informando ainda que ela seria reconstruída em 
outro local já decidido. Causa preocupação que os itens constantes do edital não poderiam sofrer 
alterações como resultado de um eventual debate a ser realizado durante a audiência pública.   

Entendemos que o Governo do Estado do Rio de Janeiro tem a oportunidade de reafirmar seu 
compromisso com a transparência e a participação social.  Solicitamos que a demonstração de tal 
compromisso se dê por meio da suspensão do processo licitatório de concessão do Complexo do 
Maracanã e o estabelecimento imediato de um diálogo construtivo com a população carioca, através da 
convocação de uma audiência pública, a ser noticiada nos grandes veículos de comunicação e com 
antecedência mínima de 10 dias, para a abertura do diálogo e da discussão aprofundada da natureza e 
do modelo de gestão do Complexo do Maracanã. Durante tal audiência, solicitamos espaço para 
questionamentos e apresentação de propostas da sociedade civil e para que o Governo possa 
responder e apresentar as razões que fundamentam sua intenção de conceder a gestão do Maracanã à 
iniciativa privada. 

Considerando o papel de articulador e facilitador que o Ethos vem exercendo desde sua 
fundação, e em especial na agenda da integridade e transparência, colocamo-nos à disposição para 
facilitar o diálogo acima referido e aguardamos vosso pronunciamento com a maior brevidade possível. 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 
Jorge Abrahão 
Diretor Presidente 
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 
E-mail:  
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Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Salvador 14,82   Muito baixo 7 19,48   Muito baixo 11

Bahia 47,77   Médio 4 54,83   Médio 4

 Salvador
Lançamento: 27 de junho de 2011
Local da primeira reunião: Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia da Bahia (Crea-BA)

Instituições participantes
n		Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE);  n		Central Única 
dos Trabalhadores (CUT)  n		Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia da Bahia (Crea-BA)  n		Consultec (representante 
da Rede Empresarial pela Sustentabilidade)  n		Controladoria 
Regional da União no Estado da Bahia  n		Fundação Avina  n		

Instituto Ethos  n		Movimento Nossa Salvador  n		Observatório 
da Copa Salvador 2014

O maior destaque na atuação do comitê de Salvador foi o 
trabalho feito para fortalecer o movimento de divulgação 
e disseminação relacionado à Lei de Acesso à Informação. 
“Até então, não havia na cidade nenhuma instituição da 
sociedade civil preocupada com essa questão”, lembra 
Christiane Sampaio, coordenadora do projeto em Salvador 
e Belo Horizonte. 

Logo de início, o Jogos Limpos recebeu uma grande ajuda em 
termos de mobilização e conteúdo do Observatório da Copa 
Salvador 2014, criado por Marco Aurélio Figueiras, professor 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). “Eles vinham fazendo um trabalho 
de discussão sobre a Copa, mas ainda não tinham entrado 
na questão da Lei de Acesso à Informação. Em agosto de 
2012, nós organizamos um seminário e conseguimos atrair 
mais representantes do poder público e, a partir daí, várias 
frentes começaram a se abrir”, avalia Christiane. 

O evento se chamava Seminário Cidades, Megaeventos e a 
Lei de Acesso à Informação e foi organizado pelo Instituto 
Ethos, por meio do Jogos Limpos, com o Departamento 
Bahia do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Crea-BA e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia. 

Christiane lembra que essa foi a primeira vez que o projeto 
Jogos Limpos conseguiu debater com Ney Campello, titular 
da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo da Fifa 2014 
(Secopa), da Bahia. Desse primeiro contato abriu-se um 
canal importante de diálogo com o governo estadual. 

Outra experiência inovadora da ação do projeto em Salvador 
foi a realização da Maratona Hacker, em novembro de 2013, 
sobre transparência e investimentos públicos em mobilidade 
urbana. Durante quase 24 horas, moradores de Salvador 
fizeram um mutirão de pedidos de informação, criaram jogos 
de cartas com temáticas de transparência dos investimentos 
públicos e ainda analisaram os dados disponíveis nos sites 
dos governos municipal e estadual sobre a Copa.

“O controle social promovido pelo Instituto Ethos contribui 
para ampliar a atuação do governo. Estamos certos de que 
os Indicadores de Transparência foram desenvolvidos com 
o propósito de ajudar a gestão pública a ratificar e corrigir 
rumos”, afirmou Ney Campello, durante reunião técnica 
da Secopa-BA realizada em março de 2014. Segundo o 
secretário, os Indicadores de Transparência desenvolvidos 
pelo Instituto Ethos, por meio do projeto Jogos Limpos, 
eram uma oportunidade para o gestor público identificar 
situações que podiam ser aprimoradas e problemas que 
podiam ser mitigados. Campello declarou, na mesma ocasião, 
que os Indicadores serviram de inspiração para a construção 
da política de transparência da Secopa-BA e a criação do 
Comitê de Transparência e Controle Interno, formado por 
representantes das mais diversas áreas da secretaria. 
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 São Paulo
Lançamento: 21 de junho de 2011
Local da primeira reunião: Instituto Ethos

Instituições participantes
n		Atletas pelo Brasil  n		Auditar  n		Cidade Escola Aprendiz  n		

Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP)  n		Controladoria-Geral 
da União (CGU-SP)  n		Instituto Ethos  n		Movimento Voto 
Consciente  n		Observatório das Metrópoles  n		Rede Nossa São 
Paulo  n		Rede pela Transparência e Participação Social (Retps)

O período preparatório para a Copa do Mundo em São Paulo 
foi diferente do que ocorreu nos demais locais. A maior parte 
das obras estava localizada na Zona Leste e o impacto sobre 
a vida das pessoas foi comparativamente menor do que 
em outras cidades. Na capital paulista, como em Brasília, a 
maioria das entidades que tinham relação com o Instituto 
Ethos preferia trabalhar as questões nacionais da Copa a 
debater as questões da cidade. Isso, somado às trocas de 
coordenador, dificultou o desenvolvimento de Comitê Local. 

Tradicionalmente carente de investimentos, a região ganharia uma 
nova infraestrutura junto ao estádio, com obras viárias, rodoviária, 
fórum, centros educacionais e de saúde, hotéis e centros de convenções, 
entre outros. Isso tudo teria potencial para valorizar a região, 
aumentando o preço do metro quadrado de terreno e criando um novo 
polo imobiliário e uma nova infraestrutura para o turismo de negócios.”

Clarissa Gagliardi, pesquisadora do Observatório das Metrópoles

Diante disso, adotou-se, a partir do primeiro semestre de 
2013, a estratégia de se somar a outras iniciativas com fins 
semelhantes aos do projeto. Em São Paulo, o projeto Jogos 
Limpos trabalhou em estreita parceria com a Rede pela 
Transparência e Participação Social (Retps), integrada por 16 
organizações que atuam de forma a ampliar a transparência 
do poder público. A agenda comum aumentou a 
abrangência dos eventos promovidos pelas entidades, como 
a Semana da Transparência Orçamentária, que ocorreu em 
novembro de 2013. Promovida pela Escola do Parlamento 
da Câmara Municipal de São Paulo, Instituto Ethos e 
Retps, abrigou o seminário Transparência na Copa 2014 em 
São Paulo: Como Está Esse Jogo?. Durante esse evento, o 
Observatório das Metrópoles, parceiro do Comitê Local, 
divulgou o seu estudo sobre as transformações geradas 
pelas obras da Copa.

Primeira avaliação Segunda avaliação

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

São Paulo (capital) 18,81   Muito baixo 3 38,15   Baixo 7

São Paulo 24,22   Baixo 9 51,94   Médio 5
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“O Jogos Limpos criou uma importante ferramenta 

para o controle da gestão pública: os lndicadores de 

Transparência. Com eles é possível mensurar o quanto 

os municípios e os estados são transparentes em seus 

investimentos, criando um ranking nacional. Uma 

iniciativa positiva que gerou bons frutos.”

Caio Magri, diretor-executivo do Instituto Ethos

jogada de

mestre

   45
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Jogada de mestre

Os Indicadores de  
Transparência
Destaque dos Jogos Limpos, os Indicadores de Transparência promoveram uma 

mudança no comportamento das prefeituras e dos governos estaduais quanto 

à divulgação de informações sobre os investimentos na Copa do Mundo para a 

população. Essa ferramenta foi tão eficaz que está sendo utilizada para mensurar a 

transparência em outros investimentos e atividades, como educação e saúde.  

A essa nova iniciativa, deu-se o nome de Cidade Transparente.

Desde o início, o projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos 
Estádios tinha como proposta desenvolver uma ferramenta 
capaz de medir a transparência das ações do poder público. 
Essa medida era necessária para dar parâmetros objetivos 
à pergunta: “Como está a transparência dos investimentos 
das prefeituras das cidades-sede da Copa do Mundo?”.

O primeiro desafio foi definir o que se entenderia como 
transparência. Em fevereiro de 2012, o Instituto Ethos 
convidou para ajudar nesse processo o consultor Elvis 
Bonassa, diretor da Kairós Desenvolvimento Social e 

5 questões principais

especialista em sistemas de diagnóstico e análise baseados 
em indicadores e índices. Um conjunto de especialistas 
e entidades parceiras – como a organização Artigo 19 e o 
Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso 
à Informação (Gpopai), da Universidade de São Paulo – 
também participou da iniciativa. 

Esse grupo se debruçou sobre cinco questões: :

O que 
queremos 

medir?

É viável 
mensurar esse 

aspecto?

A informação 
existe?

Em que canais a 
informação está 

presente? 

Que canais 
funcionam? 

Internet? Telefone? 
Presencial?
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Nessa fase de consultas, o Instituto Ethos percebeu que, 
além de acesso às informações, a sociedade também 
deveria ter um espaço para discuti-las. Assim, a avaliação 
do projeto Jogos Limpos analisaria a transparência sob três 
aspectos fundamentais: conteúdo, canais para informação 
e participação. 

O passo seguinte foi definir os grandes questionamentos 
que seriam feitos ao governo e aos seus instrumentos de 
transparência. Tais questionamentos deram origem às 90 
perguntas que constituem os Indicadores de Transparência.

Em maio de 2012, entrava em vigor a Lei de Acesso à 
Informação (LAI), defendida pelo Ethos havia alguns anos. Ela 
chegava num momento adequado para reforçar o que seria 
avaliado pelos indicadores que estavam sendo construídos 
pelo projeto Jogos Limpos, visando à transparência nas 
cidades e nos Estados que sediariam a Copa do Mundo de 
2014. Esses indicadores, respaldados pela LAI, serviriam de 
parâmetro para direcionar a maneira como as informações 
seriam divulgadas pelos Estados e municípios.

Em menos de um ano, após muitas reuniões, reflexões e 
discussões, a versão final dos Indicadores de Transparência 
ficou pronta, com as 90 questões. Por meio delas, era 
possível avaliar tanto o conteúdo relevante disponibilizado 
ao cidadão quanto a qualidade dos canais de comunicação 
usados para difundi-lo, tais como os portais de internet, 
os telefones e as salas de transparência, que depois da LAI 
passaram a ser conhecidos como Serviços de Informação 
ao Cidadão (SIC). Também foram analisados a realização de 
audiências públicas e o funcionamento das ouvidorias, no 
intuito de contemplar a avaliação da participação social.

Os Indicadores de Transparência logo se mostraram uma 
ferramenta eficiente, que permitia medir a transparência 
da administração pública de forma prática, traduzindo 

em questões simples os atributos fundamentais de 
um governo transparente. Outro aspecto importante 
era que a ferramenta funcionava também como um 
check-list para auxiliar os governos a melhorar suas 
políticas de transparência. Os indicadores conseguiam 
traduzir as muitas exigências das leis sobre transparência 
pública e participação social, entre as quais a então 
recente LAI, em perguntas quase sempre com respostas 
dicotômicas, isto é, sim ou não. Por sua aplicação, ficava 
fácil para a administração pública verificar que itens da 
legislação brasileira pertinente eram cumpridos ou não. 
Adicionalmente às obrigações legais, os indicadores incluíam 
várias demandas da sociedade civil sobre esses temas e 
recomendações de especialistas nacionais e internacionais.

Os Indicadores de Transparência foram aplicados duas 
vezes nas prefeituras das cidades-sede do Mundial de 
Futebol e duas vezes nos respectivos governos estaduais. 
Comparando os resultados entre as duas avaliações, é 
possível perceber que houve uma expressiva melhora da 
transparência em quase todos os locais. Depois de conhecer 
as avaliações e de posse das informações a respeito de 
novos parâmetros de transparência, várias prefeituras e 
governos estaduais internalizaram essas práticas.

Temas de avaliação 

Existem canais de 
informação pelos quais 
a população pode ter 

acesso aos dados sobre os 
investimentos necessários 

para realizar a Copa do 
Mundo de 2014?

Esses canais 
funcionam bem?

Eles fornecem 
as informações 

necessárias para o 
controle social dos 

investimentos?
A participação 

social é 
permitida?
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Diálogo aberto

Um dos cuidados do Instituto Ethos foi o de evitar que as 
administrações colocassem em descrédito essa ferramenta. 
Como havia um espaço de diálogo com os governos – a 
Câmara Temática de Transparência, coordenada pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) –, o Instituto Ethos 
decidiu apresentar os indicadores ali, como forma de validá-
los e legitimá-los.

Diversas prefeituras receberam bem os indicadores, 
compreendendo o seu propósito, e logo começaram a 
utilizá-los como ferramenta de avaliação. “Foi o caso da 
prefeitura de Porto Alegre, que já tinha um histórico de 
preocupação com a melhoria da transparência em sua 
gestão. Conseguimos estabelecer um intenso diálogo com 
eles”, conta Bruno Videira, que coordenou o Comitê Local na 
cidade. Naquele momento, porém, a maioria das cidades-
sede e respectivos governos estaduais protestou, alegando 
que tal avaliação não era possível e que as exigências eram 
impraticáveis. Apesar de tudo, o objetivo de legitimar a 
ferramenta com os governos foi cumprido. 

Em seguida, os coordenadores regionais do Ethos, várias 
vezes com a ajuda dos integrantes dos respectivos Comitês 
Locais, protocolaram um ofício que tinha dupla função: 
avisar sobre a avaliação dos Indicadores de Transparência e 
requerer informações sobre a Copa, no intuito de esclarecer, 
por exemplo, qual era o site que trazia informações sobre os 
investimentos e o andamento das obras do evento ou onde 
encontrar as licenças ambientais para as obras. 

Foi dado às prefeituras um prazo para responder às 
questões do ofício. Como ele se baseava na LAI, os governos 
teriam 20 dias para isso, prorrogáveis por mais 10. Das 12 
cidades, cinco não responderam (Brasília, Cuiabá, Fortaleza, 
Natal e Salvador), cinco responderam no prazo de 30 dias 
(Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife e São Paulo) e 

duas, apesar de responderem, o fizeram fora do prazo (Porto 
Alegre e Rio de Janeiro). Felipe Saboya, então coordenador 
nacional de mobilização do projeto Jogos Limpos, explica 
que inicialmente não se pretendia fazer uma avaliação de 
quais prefeituras estavam ou não cumprindo o prazo de 
resposta da LAI. “Quando divulgamos essa falha no retorno 
das cidades, conseguimos dar visibilidade à pouca estrutura 
que as cidades dispunham para responder à LAI. Lembro que 
isso foi objeto de discussão em várias reuniões da Câmara 
Temática de Transparência”, comenta Saboya. 

Independentemente de receber uma resposta, os Comitês 
Locais começaram a coletar os dados para responder às 90 
questões dos Indicadores de Transparência, consultando 
sites, ligando para telefones de informação e visitando salas 
de transparência. Essa coleta de dados para avaliação durou 
cerca de três meses.

A equipe da Coordenação Nacional do projeto Jogos Limpos 
analisou, conferiu e consolidou todas as informações 
fornecidas pelos Comitês Locais. As avaliações consolidadas 
com as respostas de cada indicador foram enviadas para as 
respectivas prefeituras, por meio de um ofício, para serem 
analisadas e, se necessário, contestadas com os devidos 
apontamentos. Os municípios tiveram 30 dias para dar essa 
devolutiva. 

Processo de avaliação dos Indicadores de Transparência

1. Protocolo de ofício às 

prefeituras e governos 

estaduais avisando sobre 

o início da avaliação e 

requisitando informações 

básicas para a aplicação 

dos indicadores.

Duração: 30 dias, 
segundo a LA1

2. Início da coleta de 

dados: visitas aos sites e 

às salas de transparência, 

ligação para os 

telefones de informação 

e conferência das 

informações publicadas.

Duração média: três meses

3. Preparação da primeira 

versão dos indicadores 

pelos Comitês Locais.

Duração: uma semana

4. Conferência 

das informações e 

consolidação de todas 

as avaliações pela 

Coordenação Nacional do 

projeto Jogos Limpos.

Duração: duas semanas
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5. Envio de ofício aos governos 

com as respostas encontradas 

para os indicadores para que 

possam apontar eventuais 

erros na coleta de dados ou 

fazer alterações nos sites e 

demais canais de informação.

Duração: uma semana

6. Análise e resposta 

da Coordenação 

Nacional a cada uma 

das contestações das 

prefeituras, aceitando 

ou não os pedidos de 

mudança de nota.

Duração: uma semana

7. Consolidação das notas 

e análise dos resultados 

para produção do 

material de divulgação.

Duração: uma semana

8. Divulgação dos 

resultados

N Í V E L P O N T U A Ç Ã O

Muito baixo
     0 a 20,00

Baixo
     20,01 a 40,00

Médio
     40,01 a 60,00

Alto
     60,01 a 80,00

Muito alto
     80,01 a 100

Escala dos indicadores

Após incluir as alterações vindas das contestações, os 
dados foram consolidados novamente e os resultados 
dos Indicadores de Transparência tiveram sua divulgação 
durante a Conferência Internacional Anticorrupção (IACC 
– International Anti-Corruption Conference), realizada em 
novembro de 2012, em Brasília. Isso garantiu uma ampla 
cobertura da mídia, inclusive internacional, e também 
possibilitou o debate sobre os indicadores com especialistas 
em transparência pública de vários países.

“Foram muitas as respostas e contestações e, a cada nova 
aplicação dos indicadores, mais governos respondiam”, 
relata Pedro Malavolta, coordenador de comunicação do 
Jogos Limpos e membro da equipe de Coordenação Nacional 
do projeto, que consolidava as avaliações dos Indicadores 
de Transparência. Nas contestações, os governos pediam a 
alteração de respostas atribuídas a vários indicadores – em 
alguns casos indicando como evidência links em que as 
informações estariam disponíveis. “Nesse período de 30 dias, 
deu para perceber as equipes responsáveis pela transparência 
dos governos trabalhando. Telefones de contato apareciam 
do dia para noite nas páginas das secretarias responsáveis 
pela Copa”, conta Malavolta. Ele comenta que a equipe 
presenciou duas grandes alterações ocorrerem durante o 
período de contestação. “Isso aconteceu na segunda edição 
dos Indicadores Municipais, em 2013. No último dia para fazer 
alterações, a Prefeitura de Recife publicou a primeira lista 
com as áreas e as famílias que seriam desapropriadas para dar 
lugar a uma obra da Copa do Mundo. No mesmo dia, Cuiabá 
colocou no ar um novo sistema de prestação de contas da 
prefeitura”, relata Malavolta.

Independentemente do alto número de questionamentos, 
a equipe do Jogos Limpos deu devolutiva para todos os 
pontos. Essa postura também fortaleceu o diálogo entre os 
comitês Nacional e Locais do Jogos Limpos com os governos.

Toda essa movimentação espelhava a vontade das 
cidades de serem mais bem avaliadas e apresentarem 
resultados mais positivos, que as colocassem em posição 
de destaque em relação aos Indicadores de Transparência. 
“No fundo, essa concorrência era exatamente a reação que 
esperávamos”, analisa Jorge Abrahão, diretor-presidente do 
Instituto Ethos. 
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Nessa primeira edição, porém, os indicadores mostraram 
um cenário extremamente preocupante: das 12 cidades 
avaliadas, dez apresentaram resultado com nível muito 
baixo, isto é, menos de 20 pontos numa escala que variava 
de 0 a 100.

Ao divulgar os resultados dos Indicadores de 
Transparência, a equipe teve o cuidado de evitar desvios: 
dividir as notas em cinco faixas de avaliação (“muito alta”, 
“alta”, “média”, “baixa” e “muito baixa”) para permitir uma 
compreensão mais global da situação das cidades. Analisar 
os resultados somente pelo ranking geraria distorções. 
Isso fica claro na primeira avaliação das cidades-sede. São 
Paulo, na ocasião, ficou em 3º lugar, com 18,89 pontos, 
numa escala de 0 a 100. A diferença entre a capital paulista 
e a última colocada, Cuiabá, era de pouco mais de 8 pontos. 
Por isso as duas foram classificadas com nível “muito 
baixo” de transparência.

Câmara de 
Transparência
A Câmara Temática de Transparência 
da Copa 2014 foi uma das nove 
câmaras criadas pelo governo federal 
para tratar de áreas estratégicas 
do evento. Foi lançada em agosto 
de 2011, numa ação conjunta entre 
o Ministério do Esporte (ME), a 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
e a Controladoria-Geral da União 
(CGU) – esta última responsável 
pela coordenação –, e tinha como 
proposta desenvolver soluções para 
garantir a transparência das ações 
de organização da Copa, a partir de 
debates entre os representantes do 
governo federal e dos municípios e 
Estados que sediariam o evento. 
Num primeiro momento, a câmara 
não incluiria representantes da 
sociedade civil, mas, no lançamento, 
o Instituto Ethos questionou sobre 
a ausência de tal representação. 
Diante dessa reivindicação, as 
organizações da sociedade civil foram 
convidadas. O Ethos foi a única delas 
a comparecer a todas as reuniões da 
Câmara Temática de Transparência, 
desde a sua criação. 

Antes de consolidar os resultados e perceber que a grande 
maioria das cidades estava nessa faixa de pontos, o nível 
“muito baixo” seria chamado de “sem transparência”, mas 
o Instituto Ethos avaliou que isso poderia dificultar as 
conversas com os municípios e optou por utilizar uma 
nomenclatura menos dura. Com isso foi possível manter o 
debate e sugerir ações para a melhoria da transparência. 

Para ter um parâmetro do que seria uma boa avaliação 
dos Indicadores de Transparência, simulou-se a Cidade 
Referência, que reunia o melhor de cada uma das cidades-
sede. Em 2012, nessa simulação, uma cidade que atingisse 
75,02 estaria na categoria “alta” de transparência. 
“O interessante dessa proposta era mostrar que, 
trocando experiências entre si, as prefeituras poderiam 
rapidamente evoluir na transparência de sua gestão”, 
comenta Saboya. 

Brasília também mostrou que era possível melhorar 
significativamente a avaliação e a transparência da 
gestão. No primeiro levantamento, a capital federal 
totalizou 14,63 pontos, ficando, como a maioria das 
outras cidades-sede, no bloco da transparência “muito 
baixa”. Um ano depois, Brasília pulou para 77,26 pontos, 
sendo classificada com nível de transparência “alto”. 

Os esforços para abrir diálogo também foram 
reconhecidos. Entre a primeira e a segunda divulgação 
dos Indicadores de Transparência Municipal, a maior 
parte das prefeituras demonstrou ter entendido a 
importância da ferramenta e buscou aprimorar seu 
desempenho. Sete cidades entraram em contato com o 
Ethos, por intermédio dos Comitês Locais, solicitando 
ajuda e orientação sobre como melhorar.

Os Indicadores de Transparência Municipal foram 
aplicados mais uma vez. Os resultados da segunda 
avaliação, divulgados em dezembro de 2013, mostraram 
que era possível melhorar a transparência da gestão em 
pouco tempo. A nota da Cidade Referência, por exemplo, 
subiu quase 20 pontos, marcando 94,45, o que classificaria 
sua transparência como “muito alta”.
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Experiência dos Estados

O roteiro de avaliação feito para as cidades-sede foi adaptado 
para os Estados que receberiam a Copa: protocolo de ofício 
pedindo informações; coleta de dados; envio do resultado 
preliminar para os governos; avaliação das contestações; 
consolidação das notas e análises; e divulgação.

Na primeira avaliação estadual, publicada em junho de 
2013, o cenário de transparência encontrado não era bom, 
mas menos assustador do que nas cidades. Dos 11 Estados 
avaliados, somente dois ficaram no nível de transparência 
“muito baixo”, quatro ficaram no nível “baixo”, três no nível 
“médio” e dois (Ceará e Pernambuco) foram avaliados com 
nível “alto”, superando os 60 pontos.

Por outro lado, em comparação com as cidades, os governos 
estaduais mostraram uma melhoria menor entre a primeira 
e a segunda avaliação. Enquanto nos municípios houve 

crescimento de 30 a 60 pontos de um ano para o outro, 
nos Estados o avanço foi comparativamente menor, 
nunca maior do que 25 pontos. O Rio Grande do Norte, 
por exemplo, deixou o nível “muito baixo” e subiu para o 
nível “baixo”, enquanto São Paulo e Mato Grosso passaram 
do nível “baixo” para o “médio”. Aliás, nenhum outro 
Estado entrou no nível “alto” de transparência, e Ceará e 
Pernambuco continuaram na liderança.

Cidade Transparente

A partir dessa ferramenta e da experiência positiva com 
ela, o projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios 
desenvolveu o projeto Cidade Transparente, que partiu da 
mesma proposta de criação e avaliação de indicadores de 
transparência, mas com uma visão mais ampla para outras 
áreas da administração pública, como educação, saúde 
etc. Isso permite aos cidadãos e organizações acompanhar, 
avaliar e debater os investimentos municipais, bem como 
verificar se os governos estão procedendo com ética e 
clareza. O Ethos divulgou a sua primeira avaliação da 
transparência das 26 capitais estaduais e do Governo do 
Distrito Federal em setembro de 2015 (mais detalhes, no 
capítulo “Prorrogação”). 

Objetivos dos 
Indicadores de 
Transparência

Avaliar a disponibilidade 
e a organização das 

informações consideradas 
adequadas para garantir  

a transparência.

Criar referências de padrões 
e práticas de transparência 

para promover o 
aperfeiçoamento da 

gestão pública.

Avaliar a existência e 
o funcionamento dos 
canais de informação 
e dos mecanismos de 

participação.

Com base na Lei
Mais de 80% das perguntas dos Indicadores 
de Transparência são baseadas no que está 
escrito em quatro leis federais importantes:

n	 Lei de Acesso à Informação  
Lei Federal nº. 12.527/2011

n	 Lei dos Portais ou Lei da Transparência  
Lei Complementar nº. 131/2009

n	 Lei da Responsabilidade Fiscal  
Lei Complementar nº. 101/2000

n	 Lei de Compras Públicas  
Lei Federal nº. 8.666/1993
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Ao Exmo Senhor (NOME),
CARGO (PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL)
Nome da Cidade

Prezado Senhor,
Considerando que o Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social lançou em dezembro de 2010 
o projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios, que 
articula ações para apoiar a transparência, a integridade 
e o controle social nos investimentos públicos para a 
realização da Copa do Mundo Fifa 2014 no Brasil;
Considerando a entrada em vigor da Lei 12.527/ 2011 
no dia 16 de maio de 2012, que regulamenta o direito à 
informação pública;
Apresentamos no presente ofício o Índice de Transparência 
Municipal, um sistema desenvolvido com o objetivo 
de apoiar a gestão pública transparente e estimular o 
controle social sobre o tema do acesso à informação. O 
índice visa avaliar um conjunto de informações e dados da 
administração pública municipal relativos à realização da 
Copa do Mundo Fifa 2014, oferecendo subsídios para uma 
maior transparência dos orçamentos e obras.
Cabe ressaltar que as informações que estamos solicitando 
a seguir serão analisadas e apresentadas previamente ao 
gestor público municipal, com o objetivo de apoiá-lo no 
cumprimento dos requisitos de transparência previstos. 
Vamos avaliar os canais de transparência indicados e/ou 
validados pelo próprio gestor. Nesse sentido, informamos 
que, na falta de resposta por parte do gestor em relação 
aos itens 1, 2, 3 e 4 do requerimento apensado, a 
administração municipal será avaliada sem a existência de 
tais canais.
No sentido de contribuir com uma gestão pública 
municipal mais transparente, esperamos poder contar 
com o seu apoio.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI 12.527/ 2011

Local, data
Nome do órgão

Caro(a) senhor(a) [ AUTORIDADE RESPONSÁVEL ],
INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL, inscrito(a) no CNPJ sob o número 
02.460.809/0001-21, por seu representante legal, Caio 
Luiz Carneiro Magri, com base no artigo 5º (XXXIII) da 
Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº. 
12.527/2011 – a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas 
–, dirige-se respeitosamente a Vossa Senhoria com o 
objetivo de apresentar o seguinte REQUERIMENTO 
DE INFORMAÇÕES relacionadas aos investimentos 
necessários para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014.

a) O Requerente solicita saber:
1. Existe um ou mais de um sítio eletrônico ou portal na 

rede mundial de computadores (Internet), mantido 
sob responsabilidade da Prefeitura, com informações, 
documentos e dados sobre ações e gastos municipais 
com a Copa? Se sim, qual o endereço ou endereços?

2. Existe um telefone de atendimento para o cidadão 
que deseja obter informações, documentos e dados a 
respeito das ações e gastos municipais com a Copa? Se 
sim, qual o número?

3. Existe sala de transparência ou local de atendimento 
para o cidadão que deseja obter informações, 
documentos e dados a respeito das ações e gastos 
municipais com a Copa? Se sim, qual o endereço?

4. Existe ouvidoria para o cidadão que deseja apresentar 
reclamação sobre o atendimento recebido ou falta de 
atendimento em relação à obtenção de informações, 
documentos e dados a respeito das ações e gastos 
municipais com a Copa? Se sim, como ela pode ser 
contatada?

5. Existe diagnóstico que indica quais são os grupos de 
pessoas impactadas pelas ações da Copa? Se existir, 
favor fornecê-lo.

6. A Prefeitura é a responsável local pela instalação das 
nove câmaras temáticas previstas? Se sim, em que 
situação elas se encontram? Favor informar composição 
e datas de reunião.

7. Existe legislação municipal, estadual ou nacional que 
regulamente a convocação de audiências públicas que 
são exigidas por lei em decorrência de obras ou ações 
municipais relativas à Copa? Se sim, favor fornecer as leis.

8. Existem registros das audiências públicas realizadas? Se 
sim, favor fornecê-los.

9. Favor indicar como e em quais canais de transparência 
estão publicamente disponibilizadas as seguintes 
informações sobre a Copa do Mundo Fifa 2014 na sua 
cidade:
9.1 Matriz de responsabilidade
9.2 Plano geral, com a apresentação de todos os 

projetos, ações e iniciativas
9.3 Plano do legado
9.4 Indicadores e metas do Plano do Legado
9.5 Legislação referente à Copa do Mundo Fifa 2014
9.6 Propostas de mudança de legislação a ser 

apresentada ou em tramitação
9.7 Decisões administrativas tomadas, referente à 

Copa do Mundo Fifa 2014, com as respectivas 
justificativas

9.8 Relação de obras, compras, contratos e convênios 
previstos

9.9 Relação de obras, compras, contratos e convênios 
em andamento

Ofício às prefeituras
Antes de iniciar o procedimento de coleta de dados para 
responder às questões dos Indicadores de Transparência, 
o projeto Jogos Limpos avisava os governantes que eles 
seriam avaliados por meio de um ofício. No mesmo 
documento, também era feito o pedido de acesso à 
informação para vários dados e documentos, que seriam 
utilizados para responder os Indicadores.

A primeira avaliação dos Indicadores de 
Transparência Municipal começou a ser 
feita em maio de 2012, justamente na 
semana em que entrou em vigor a Lei de 
Acesso à Informação. A seguir, publicamos 
um modelo dos ofícios encaminhados 
nessa primeira avaliação.
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9.10 Relação de obras, compras, contratos e convênios já 
realizados

9.11 Relação de doações efetuadas
9.12 Relação de concessões
9.13 Relação de operações urbanas
9.14 Relação das PPPs (e seus diferentes modelos e 

nomenclaturas) com a apresentação de formas, 
valores, beneficiários e condições da parceria

9.15 Relatórios dos órgãos de controle
9.16 Relação de citações judiciais e do Ministério Público 

recebidas
9.17 Termos de Ajustamento de Conduta firmados
9.18 Manual/cartilha sobre as determinações legais, 

procedimentos, orçamento e sua execução
9.19 Informações e orientações para apresentar 

denúncias ou reclamações
9.20 Nome, cargo e contato de todos os gestores 

públicos municipais responsáveis pela organização 
da Copa do Mundo Fifa 2014

9.21 A agenda de reuniões de câmaras temáticas
9.22 Documentos e informações necessários para a 

realização das reuniões de câmaras temáticas
9.23 Atas das reuniões e as decisões tomadas pelas 

câmaras temáticas
9.24 Para cada compra, contrato, obra e convênio:

9.24.1 Editais de licitação completos
9.24.2 Justificativa das exigências de habilitação
9.24.3 Relação das impugnações e recursos 

apresentados aos editais e decisões
9.24.4 Resultados da sessão de licitação
9.24.5 Justificativas de desclassificações e 

inabilitações
9.24.6 Documentos de habilitação dos 

participantes
9.24.7 Divulgação prévia e justificativa de dispensa/

inexigibilidade
9.24.8 Íntegra dos contratos
9.24.9 Licenciamentos ambientais (quando 

aplicável)
9.24.10 Relação de todas as desapropriações 

envolvidas
9.24.11 Relatório de impactos sociais
9.24.12 Relatório de impactos ambientais
9.24.13 Cronograma físico-financeiro e seu 

acompanhamento
9.24.14 Metas físicas e indicadores, atualizados e 

com série histórica
9.24.15 Relação de empenhos
9.24.16 Relação de valores liquidados
9.24.17 Ordens de pagamento
9.24.18 Os relatórios e/ou medições
9.24.19 Aditivos efetuados
9.24.20 Justificativa dos aditivos
9.24.21 Relatório de reequilíbrios econômico-

financeiros
9.24.22 Relação de toda mão de obra mobilizada, 

direta ou indiretamente, na execução
9.24.23 Ficha técnica das obras

9.25 Plano Plurianual (PPA)
9.26 Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
9.27 Orçamento completo
9.28 “Orçamento Copa” (identificação no PPA e 

Orçamento de todos os gastos referentes a Copa)

9.29 Relação de suplementações orçamentárias
9.30 Relação de justificativa das suplementações
9.31 Relação de remanejamentos orçamentários?
9.32 Relação de justificativa dos remanejamentos
9.33 Execução orçamentária geral
9.34 Situação de execução de cada rubrica orçamentária, 

com a relação de empenhos / explicitação do gasto / 
liquidação / ordem de pagamento com identificação 
do credor (CNPJ/CPF)

9.35 Relação de todos os empenhos realizados, com 
explicitação de rubrica / explicitação do gasto / 
liquidação / ordem de pagamento com identificação 
do credor (CNPJ/CPF)

9.36 Relação de todas as liquidações realizadas com 
explicitação de rubrica / explicitação do gasto / 
empenho / ordem de pagamento com identificação 
do credor (CNPJ/CPF)

9.37 Relação de todas as ordens de pagamento emitidas 
com explicitação de rubrica / explicitação do gasto 
/ empenho / liquidação/ identificação do credor 
(CNPJ/CPF)

9.38 Relação de todas as obras/ações com explicitação 
de rubricas / explicitação do gasto / empenho / 
liquidação/ identificação do credor (CNPJ/CPF)

9.39 Relação das operações de crédito / endividamentos 
– apresentação de todas as operações, de forma 
detalhada

9.40 Relação de renúncia fiscal – apresentação de 
formas, valores, beneficiários e condições de 
renúncia ou estímulos fiscais

9.41 Explicitação da origem dos recursos utilizados
10. O Anexo 1 contém a relação de obras, investimentos 

e demais gastos até agora identificados como 
relacionados à Copa em sua cidade. Essa relação 
está correta e completa? Favor apontar os ajustes 
necessários. [ESTE ANEXO SERÁ FEITO EM CADA CIDADE]

b) O Requerente solicita também o acesso aos documentos 
relacionados a:
1. Carta de candidatura da cidade de.................
2. Diagnóstico e/ou relatório contendo a relação de grupos 

impactados pelas ações da Copa. 
3. Composição e datas de reunião das Câmaras temáticas 

da Copa 2014 sob responsabilidade da prefeitura.
4. Legislação municipal, estadual ou nacional que 

regulamente a convocação de audiências públicas que 
são exigidas por lei em decorrência de obras ou ações 
municipais relativas à Copa.

c) Em cumprimento ao artigo 11 da Lei no. 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, o acesso às informações requisitadas 
deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato, 
a resposta, em conformidade com o referido artigo, deve 
ser expedida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados 
do protocolo deste Requerimento junto a este(a) [XXXX 
– nome do órgão - XXXX]. Para o recebimento da resposta, 
comunico o seguinte endereço [ XXXX – ELETRÔNICO DO 
COORD LOCAL E FÍSICO DO ETHOS – XXXX].

Atenciosamente,

Caio Luiz Carneiro Magri
   53
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Estado-sede Ofício protocolado Retorno Ofício protocolado Retorno

Amazonas 26/2/2013 Não respondeu  Não protocolado

Bahia 1/2/2013 Fora do prazo 12/2/2014 Fora do prazo

Ceará 12/2/2013 Não respondeu  27/1/2014 Dentro do prazo

Mato Grosso 27/2/2013 Fora do prazo 14/3/2014 Não respondeu 

Minas Gerais 22/2/2013 Fora do prazo 21/2/2014 Fora do prazo

Paraná 4/2/2013 Dentro do prazo 20/1/2014 Dentro do prazo

Pernambuco 31/3/2013 Fora do prazo 28/1/2014 Dentro do prazo

Rio de Janeiro 1/2/2013 Fora do prazo 29/1/2014 Dentro do prazo

Rio Grande do Norte 14/2/2013 Não respondeu  6/2/2014 Não respondeu 

Rio Grande do Sul 30/1/2013 Não respondeu  27/1/2014 Não respondeu 

São Paulo 31/1/2013 Fora do prazo 20/1/2014 Fora do prazo

Avaliação estadual

Resposta ao ofício

Cidade-sede Ofício protocolado Retorno Ofício protocolado Retorno

Belo Horizonte Dentro do prazo 7/8/2013 Dentro do prazo

Brasília Sem resposta 20/8/2013 Fora do prazo

Cuiabá Sem resposta 18/8/2013 Sem resposta

Curitiba Dentro do prazo 22/8/2013 Fora do prazo

Fortaleza Sem resposta 26/9/2013 Fora do prazo

Manaus Dentro do prazo Não foi protocolado pedido

Natal Sem resposta 24/9/2013 Sem resposta

Porto Alegre Fora do prazo 14/8/2013 Fora do prazo

Recife Dentro do prazo 13/9/2013 Fora do prazo

Rio de Janeiro Fora do prazo 30/7/2013 Sem resposta

Salvador Sem resposta 31/7/2013 Fora do prazo

São Paulo Dentro do prazo 9/8/2013 Dentro do prazo

Avaliação municipal

maio  a agosto  
de 2012
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Indicadores estaduais

Estado-sede

Primeira avaliação 2013 Segunda avaliação 2014

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Índice Nível de 

Transparência Ranking

Pernambuco 63,38 2 70,16 1

Ceará 65,22 1 68,55 2

Paraná 42,15 5 59,1 3

Bahia 47,77 4 54,83 4

São Paulo 24,22 9 51,94 5

Mato Grosso 30,81 7 50,26 6

Minas Gerais 56,2 3 47,14 7

Rio de Janeiro 30,33 8 37,68 8

Rio Grande do Sul 32,62 6 36,71 9

Rio Grande do Norte 15,74 11 22,25 10

Amazonas 16,21 10 18,88 11

Estado referência 89,92 89,98

Indicadores municipais

Cidade-sede

Primeira avaliação 2012 Segunda avaliação 2013

Pontos Nível de 
Transparência Ranking Pontos Nível de 

Transparência Ranking

Brasília 14,63 8 77,26 1

Porto Alegre 49,92 1 71,82 2

Belo Horizonte 49,86 2 70,33 3

Rio de Janeiro 15,36 6 50,37 4

Cuiabá 10,38 12 49,08 5

Curitiba 15,57 5 45,87 6

São Paulo 18,81 3 38,15 7

Recife 14,32 9 35,55 8

Manaus 13,23 11 25,18 9

Fortaleza 14,29 10 23,24 10

Salvador 14,82 7 19,48 11

Natal 15,75 4 12,21 12

Cidade referência 75,02 94,45

                         Muito baixo                         Baixo                         Médio                         Alto                         Muito alto
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prorrogação

“Entre tantos legados do projeto Jogos 

Limpos, demos início aos Acordos Setoriais 

e contribuímos para a promulgação da 

Lei Anticorrupção e da Lei de Acesso à 

Informação (LAI). Foi o pontapé inicial 

para uma mudança de cultura em 

relação à ética, ao que é correto.” 

Paulo Itacarambi, diretor vice-presidente do Instituto Ethos no início do projeto Jogos Limpos

   57
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Prorrogação

Legado do projeto
Mudar o comportamento de uma sociedade, engajar instituições e a população de 

um município na participação mais ativa e no controle da gestão pública demanda 

certo tempo. Mas é preciso dar o primeiro passo. E foi isso que o projeto Jogos 

Limpos Dentro e Fora dos Estádios fez. 

O Jogos Limpos deixa um legado sólido, que tem entre 
seus principais destaques os Indicadores de Transparência 
(apresentados nos capítulos anteriores), o Pacto da 
Transparência Municipal, os Acordos Setoriais e o projeto 
Cidade Transparente. “O resultado é positivo e o mérito do 
projeto foi alinhar, num momento propício, a conquista de 
um grande aprendizado de cidadania e ética a uma agenda 
mundial”, afirma Jorge Abrahão, diretor-presidente do Ethos. 

O caminho para desenvolver todas essas ações não foi tão 
simples e exigiu esforços para vencer desafios, ultrapassar 
barreiras e não parar diante da primeira disputa perdida. O 
projeto Jogos Limpos, sem dúvida, deixa uma significativa 
contribuição para toda a sociedade. 

Legislação que 
protege

Durante os mais de cinco anos de ação do projeto 
Jogos Limpos, as iniciativas do Comitê Nacional 

e dos Comitês Locais tiveram como base 
importantes legislações federais, fundamentais 

para a garantia da transparência e da ética nas 
relações público-privadas. O projeto colaborou 

para a aprovação e implementação da Lei de 
Acesso à Informação e da Lei da Empresa Limpa 

(ou Anticorrupção), que contribuíram para seu 
sucesso e garantiram seu legado. O Jogos Limpos 

lutou também pela aprovação da Lei do Lobby, 
que, entretanto, ainda tramita no Congresso.

Lei da Empresa Limpa
Sancionada em 1º de agosto de 2013, após a pressão popular 
das manifestações de junho, a Lei da Empresa Limpa (Lei 
nº. 12.846/2013), também chamada de Lei Anticorrupção, 
responsabiliza empresas (administrativa e civilmente) pela 
prática de atos de corrupção contra a administração pública 
nacional e estrangeira. Todas as relações entre empresas 
privadas e agentes públicos são afetadas por essa legislação. 

Paulo Itacarambi, diretor vice-presidente do Instituto 
Ethos à época da sanção da lei, declarou: “Além de drenar 
os recursos da sociedade que deveriam ir para saúde, 
educação, segurança e infraestrutura, a corrupção é um 
grande obstáculo ao desenvolvimento econômico e à 
sustentabilidade do País. Por isso, a Lei Anticorrupção é 
fundamental. As empresas sérias, que trabalham dentro 
da legalidade e buscam a competição leal e transparente 
por melhores posições no mercado, têm na corrupção uma 
inimiga dos negócios. A corrupção mina essa competição 
leal e, pior, quando não é punida, dissemina por toda a 
sociedade a ideia de que é mais vantajoso não ter ética”.

O que essa lei tem de diferente em relação às outras 
leis brasileiras contra a corrupção? Ela pune a pessoa 
jurídica que cometer atos lesivos à administração 
pública, aqui ou no estrangeiro, com multas de até 20% 
sobre o faturamento bruto, suspensão das atividades e 
até dissolução compulsória da companhia, bem como 
a proibição de recebimento de incentivos de órgãos 
públicos. Até agora, em casos de corrupção, apenas as 
pessoas físicas – executivos ou agentes públicos – têm sido 
processadas; as empresas, como pessoas jurídicas, não. 
Com a possibilidade de atingir também a empresa, fica 
mais fácil desmontar os esquemas. 



   59

Estamos evoluindo. Dispomos 
de uma legislação que vem 
sendo aplicada e os avanços, 
naturalmente, estão sendo 
reconhecidos, inclusive em 
âmbito internacional. Em 2012, 
por exemplo, a Transparência 
Internacional realizou no Brasil 
a 15a edição da Conferência 
Internacional Anticorrupção.  
A organização do evento escolheu 
o País com o objetivo de sinalizar 
as mudanças positivas no 
contexto institucional brasileiro.” 

Sérgio Mindlin, fundador do Instituto Ethos e presidente de seu 
Conselho Deliberativo entre 2009 e 2015

O Ethos participou ativamente dos debates e da construção 
dessa lei. Em 2004, nas primeiras reuniões do Conselho 
de Transparência da Presidência da República, o instituto 
apresentou proposta para a criação de um cadastro de 
empresas envolvidas em corrupção, para que elas não 
tivessem acesso a recursos públicos.

Em 2006, o Ethos, em parceria com a Patri Relações 
Governamentais & Políticas Públicas, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Escritório 
das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC), 
o Fórum Econômico Mundial e o Comitê Brasileiro do 
Pacto Global, criou o Pacto Empresarial pela Integridade 
e contra a Corrupção. Ao assinar esse pacto, as empresas 
se comprometem em divulgar a legislação brasileira 
anticorrupção para seus funcionários e stakeholders, 
a fim de que ela seja cumprida integralmente; vedar 
qualquer forma de suborno; trabalhar pela legalidade e 
transparência nas contribuições a campanhas políticas; 
primar pela transparência de informações; e colaborar 
com investigações, quando necessário. Um ano depois, 
essas mesmas instituições lançaram o Grupo de 
Trabalho Empresas pela Integridade e propuseram o 
desenvolvimento de um marco legal de responsabilização 
criminal e civil da pessoa jurídica.

Em 2008, por meio de seu então vice-presidente, o Instituto 
Ethos levou às mãos de Jorge Hage, na época ministro 
da Controladoria-Geral da União (CGU), uma proposta 
de punição das empresas envolvidas em corrupção para 
integrar o primeiro plano anticorrupção do governo federal.

Em setembro de 2011, integrantes da Patri Relações 
Governamentais, do Instituto Ethos e do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea) entregaram a Marco 

Maia, então presidente da Câmara de Deputados, um 
manifesto em favor da aprovação urgente do Projeto de 
Lei de Responsabilização Civil e Administrativa da Pessoa 
Jurídica (PL 6826/2010), como foi chamada inicialmente 
a proposta da Lei da Empresa Limpa. Esse manifesto foi 
articulado com as empresas do Pacto Empresarial pela 
Integridade e contra a Corrupção. Na época, a proposta 
encontrava-se parada no Congresso havia quase três anos.

“Vejo a aprovação recente da Lei da Empresa Limpa, e 
também da Lei de Acesso à Informação, já gerando frutos 
importantíssimos, como a prisão de dirigentes da Federação 
Internacional de Futebol (Fifa), a exposição dos contratos 
suspeitos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a 
própria Operação Lava Jato, entre tantas outras denúncias. 
Inauguramos um caminho sem volta”, avaliou Itacarambi 
quando a lei foi sancionada.

Esse tipo de legislação também contribuiu para que o País 
contabilizasse mais uma vitória: o cumprimento de uma das 
metas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), fato que evitou que o Brasil perdesse 
investimento dos países membros dessa organização.
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O Instituto Ethos usou a LAI como um dos 
parâmetros para desenvolver os Indicadores 
de Transparência. Essa legislação, após entrar 
em vigor, ajudou a legitimar a exigência das 
informações das gestões públicas, uma das 
questões centrais dos indicadores.

Lei de Acesso à Informação 
Criada em 18 de novembro de 2011, mas entrando em 
vigor apenas em 16 de maio de 2012, a Lei de Acesso à 
Informação (LAI – Lei nº. 12.527/2011) estabelece padrões para 
a transparência pública em todos os poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), de todas as esferas (federal, 
estadual e municipal). A Constituição Federal de 1988, no 
artigo 5º, já estabelecia que qualquer cidadão poderia 
ter acesso às informações públicas e que uma lei deveria 
regulamentar a questão. Essa regulamentação veio com 
a LAI, e também com o Decreto Federal nº. 7.724/2012, que 
detalha os procedimentos de requisição de dados públicos 
para o governo federal. 

De acordo com a LAI, qualquer informação de interesse 
público deve ser disponibilizada imediatamente para 
qualquer pessoa assim que solicitada. Caso não seja 
possível realizar o atendimento no mesmo instante, o 
setor competente tem prazo de até 20 dias para responder 
à solicitação, podendo prorrogá-lo para até 30 dias. Outra 
determinação da lei foi a criação do Serviço de Informação 
ao Cidadão (SIC), com sede física acessível a todos os órgãos 
públicos.

Os Comitês Locais do projeto Jogos Limpos também fizeram 
muitas ações para estimular o comprometimento de 
prefeituras e governos estaduais com a implementação 
dessa nova legislação. Um exemplo disso foram os eventos 
organizados em Salvador e Fortaleza como parte dos 12 
seminários Transparência na Copa 2014: Como Está o Jogo 
na Sua Cidade?. Um dos principais pontos de debate nas 
duas cidades foi o fato de suas prefeituras, na época (final 
de 2013), não terem se preparado para atender às exigências 
da LAI. 

Nos três primeiros anos de vigência da LAI, o governo 
federal recebeu mais de 270 mil pedidos de informação 
de aproximadamente 151 mil solicitantes. O que significa 
uma média superior a 235 pedidos por dia. Segundo a CGU, 
pelo menos 98% dessas solicitações foram respondidas no 
período de 14 dias após a abertura do pedido. 

Entre maio de 2014 e abril de 2015, somente o governo 
federal recebeu 102.934 demandas de acesso à informação. 
Em números absolutos, o total de pedidos no Brasil é 
alto. Comparado com o Reino Unido, um dos países cuja 
legislação serviu de base para a elaboração da LAI, os 
brasileiros perguntaram duas vezes mais. Durante o ano 
de 2014, os britânicos fizeram 47.869 pedidos de acesso à 
informação. Entretanto, se considerarmos o tamanho da 
população, o Brasil ficaria bem atrás dos britânicos. Em 
nosso País, foram feitos 50,4 requerimentos de acesso ao 
governo federal para cada 100 mil habitantes, enquanto os 
britânicos fizeram 75,1 pedidos para cada 100 mil habitantes.

Em comparação com os países que também possuem 
estruturas de governo federativas, o Brasil fica atrás 
tanto em números absolutos quanto na comparação 
ajustada para o tamanho da população. O governo federal 
mexicano, por exemplo, recebeu 147 mil pedidos em 
2013, o último ano com dados disponíveis, ou 122,3 para 
cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, cuja lei de 
acesso à informação vigora desde 1966 e apresenta um 
dos maiores índices de utilização no mundo, só o governo 
federal recebeu, entre outubro de 2013 e setembro de 2014, 
714.231 pedidos, o que representa uma taxa 224 perguntas 
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por 100 mil habitantes. A Índia, outro país de organização 
federativa, também tem índices superiores aos do Brasil. 
Somente para o governo central indiano foram feitas 811 mil 
requisições de informação, ou 65,6 pedidos de acesso para 
cada 100 mil habitantes.

Outra questão da LAI no Brasil é a sua ainda baixa utilização 
pelas empresas. O levantamento feito pelo Instituto Ethos 
apontou que, entre maio de 2014 e abril de 2015, apenas 
7,72% dos pedidos de acesso à informação foram feitos 
pela iniciativa privada. Essa cifra está bem abaixo das de 
outros países, como o México, em que as empresas foram 
responsáveis por cerca de um quarto dos requerimentos; ou 
os Estados Unidos, onde estudos apontam que partiram da 
iniciativa privada entre 40% e 60% dos pedidos de acesso. 
O fato de a lei brasileira ser recente pode justificar o baixo 
índice, inclusive por conta da pouca compreensão dos 
benefícios de seu uso para o setor privado. Espera-se que, 
com o processo de amadurecimento da apropriação das 
informações, a LAI passe a ser mais usada pelas empresas.

“Lobby” é uma palavra em inglês que significa “antessala” 
ou “corredor”. Aplicada ao jargão da política, significa uma 
ação regulamentada e transparente de grupos da sociedade 
que visa levar suas visões e posicionamentos ao Congresso, 
defendendo seus interesses de forma legítima, em benefício 
do processo legislativo e da democracia.

Lei do Lobby
No início do projeto Jogos Limpos, o Instituto Ethos decidiu 
focar seus esforços para a aprovação de três leis básicas. 
Cinco anos depois, duas estão em vigor, a Lei de Empresa 
Limpa e a LAI. A terceira é a Lei de Defesa de Interesses, ou 
Lei do Lobby, como é mais conhecida.

“Nós, do Instituto Ethos, consideramos que o lobby precisa 
ser regulamentado em lei e que essa lei é um dos três 
pilares da transparência do processo democrático e da 
integridade das relações entre o setor privado e os órgãos 
públicos. Desse tripé, duas partes já foram conquistadas: 
a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilização 
Civil e Administrativa da Pessoa Jurídica (a Lei da Empresa 
Limpa)”, defende Sérgio Mindlin, presidente do Conselho 
Deliberativo do Instituto Ethos entre 2009 e 2015. 
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É preciso reconhecer a pressão dos grupos sociais sobre 
congressistas e membros do Executivo como parte 
importante do processo democrático. É pela pressão, 
entendida como esclarecimento, informação e 
representação de grupos que defendem interesses, que a 
sociedade avança em seus direitos e em sua participação.”

Sérgio Mindlin, fundador do Instituto Ethos e presidente de seu Conselho Deliberativo entre 2009 e 2015

Como explica Mindlin, o termo lobby no Brasil tem uma 
conotação pejorativa, pois, para o cidadão, a atividade de 
“pressionar” está associada a ações antiéticas. Embora 
muita corrupção venha de fato de uma pressão exercida 
de forma incorreta por grandes grupos de interesse, o 
lobby é uma importante ferramenta para a consolidação 
do processo democrático, se praticado dentro dos limites 
estritos da ética e da transparência das ações. Na Inglaterra 
e nos Estados Unidos, essa atividade, reconhecida como 
um meio legítimo de pressão por parte dos cidadãos, é 
regulamentada e existem profissionais especializados para 
defender todos os tipos de interesse em todas as instâncias 
dos três poderes.

É interessante notar que os milhares de jovens brasileiros 
que ocuparam o Congresso, em junho de 2013, para 
protestar contra a corrupção praticaram um tipo de lobby, 
que levou o Senado a aprovar a Lei Anticorrupção cerca 
de 20 dias depois. Uma vitória sem precedentes, nascida 
da pressão popular. Quando grupos de sindicalistas ou 
ambientalistas visitam parlamentares e ministros, também 
estão fazendo lobby. 

Vários projetos de lei já foram apresentados no Congresso 
Nacional sobre esse tema. Um dos mais completos é o PL 
1202/2007, que chegou a ser debatido em comissões da 
Câmara Federal no início de 2013, mas desde então sua 
tramitação está parada. O Ethos permanece defendendo 
que a lei seja aprovada, pois acredita que, na democracia, 
os grupos devem ter o direito de defender seus interesses 
de forma legítima. A regulamentação das atividades de 
defesa de interesses visa evitar desvantagens competitivas 
indevidas e acesso privilegiado e equilibrar as oportunidades 
de debate dos diversos setores sociais. Essa regulamentação 
também tem por meta dar transparência sobre os 

diferentes interesses que estão sendo defendidos perante 
os congressistas e o Poder Executivo, reduzindo assim os 
riscos de corrupção e pagamento de propina.

O que o Ethos defende é legitimar o trabalho daqueles 
que atuam na defesa de interesses, criando cadastros e 
prestações de contas públicas de suas atividades. Isso, com 
outros dispositivos, pode tornar possível uma delimitação 
efetiva do que é lícito e do que é ilícito no lobby.

O instituto continua trabalhando pela aprovação de uma 
lei com esse teor, principalmente por meio do Grupo de 
Trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade e contra 
a Corrupção. No entanto, o momento não é propício para 
avançar nessa legislação, inclusive pela discordância em 
que se encontram as organizações da sociedade civil sobre 
o tema. No curto prazo, o objetivo do Ethos é construir um 
ambiente de diálogo sobre as várias propostas presentes na 
sociedade, visando à construção de uma agenda comum.
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A equipe do projeto Jogos Limpos se engajou no 
debate de outras leis e decretos instituídos em razão 

dos megaeventos esportivos realizados no Brasil. 

Dois deles contaram com uma articulação do Ethos 
na tentativa de garantir e ampliar a participação da 

opinião pública em seus processos, ainda que não 
se tenha obtido os resultados esperados. Foi o que 
ocorreu na elaboração do Regime Diferenciado de 

Contratações (RDC), proposto pelo governo federal a 
fim de agilizar as contratações públicas, simplificando 

os processos de licitação regidos pela legislação 
atual, a Lei nº. 8.666/1993, considerados por alguns 

especialistas muito lentos e burocráticos. 

Inicialmente, o RDC se aplicaria exclusivamente a 
algumas licitações e contratos, como os necessários 

para a realização da Copa das Confederações da 
Federação Internacional de Futebol (Fifa) em 2013, da 

Copa do Mundo Fifa em 2014 e dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos em 2016. Emendas posteriores 

estenderam sua aplicação a alguns outros contratos 
específicos, como os do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), por meio do qual o governo federal 
promoveria investimentos em infraestrutura social, 

urbana, logística e energética, além de obras e serviços 
de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e dos sistemas públicos de ensino.

O RDC foi criado por meio de uma medida provisória. 
Seu processo de aprovação no Congresso Nacional 

foi bem acelerado, dificultando a participação e 
intervenção da sociedade civil na sua elaboração.  

Nesse contexto, logo após sua aprovação, em primeiro 
turno, na Câmara de Deputados, em 15 de junho de 

2011, o Ethos atuou tentando ampliar o tempo de 

debate no Legislativo e emitiu um posicionamento 
que questionava pontos dessa nova regulamentação, 
assinado conjuntamente por algumas organizações que 
faziam parte do Comitê Nacional de Mobilização ou dos 
Comitês Locais do Projeto Jogos Limpos. A íntegra desse 
documento por ser lida na próxima página.

A equipe do Jogos Limpos, com o Comitê Jurídico do 
projeto, elaborou uma análise comparativa das obras 
sob a ótica do modelo vigente e do RDC e uma análise de 
riscos da nova proposta. Chegou a elaborar indicadores 
para avaliar a efetividade do RDC, mas não seguiu 
adiante, por conta de restrições que foram percebidas 
quando se iniciou a avaliação. 

Por fim, o Ethos focou esforços para participar dos 
debates que tinham como propósito avaliar e tentar 
estabelecer bases de comparação entre o novo 
modelo de contratação proposto e o processo de 
licitação vigente.

Lei Geral da Copa
Outro projeto de lei cujo debate contou com a contribuição 
do Ethos foi a Lei Geral da Copa, que teve por objetivo 
garantir o cumprimento do acordo assumido pelo governo 
brasileiro com a Federação Internacional de Futebol (Fifa). 
Algumas propostas, no entanto, entravam em conflito com 
direitos dos cidadãos brasileiros. 

A lista de assuntos tratados por essa legislação era muito 
ampla, desde a liberação da venda de bebidas alcoólicas 
nos estádios aos valores dos ingressos e à disponibilização 
de ingressos para públicos específicos, como índios e 
portadores de necessidades especiais, passando por 
regras de concessão de vistos para estrangeiros e isenção 
de impostos para a Fifa e seus parceiros, até uma maior 
agilidade no registro de patentes e a reserva de áreas ao 
redor dos estádios para uso comercial dos patrocinadores 
da entidade organizadora da Copa.

Enquanto o projeto de lei tramitava no Congresso Nacional, 
o Ethos assinou, com dezenas de outras entidades da 
sociedade civil, um posicionamento que criticava as 
concessões em discussão que feriam a legislação brasileira 
e argumentava sobre a importância da participação da 
sociedade, por meio de audiências e debates públicos. Esse 
foi um processo no qual não houve retorno às demandas 
das organizações da sociedade civil.

Participação ativa, nem sempre vitoriosa
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As organizações integrantes do projeto Jogos Limpos 
Dentro e Fora dos Estádios, com o apoio das entidades e 
demais organizações signatárias desta nota, vêm a público 
se pronunciar sobre o Regime Diferenciado de Contratação 
Pública (RDC) para as obras da Copa do Mundo de 2014 e 
para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, aprovado, na 
noite de quarta-feira (15/6), pela Câmara dos Deputados.

Desde sua proposição, em 2010, o RDC vem trazendo 
questões controversas. A versão votada pelos 
deputados federais traz uma complicação ainda maior. 
O artigo 6º, do Projeto de Lei de Conversão 17, de 2011, 
estabelece que, enquanto durar o processo de licitação, 
todos os orçamentos prévios produzidos pelo governo 
serão sigilosos.

As justificativas para esse sigilo não nos parecem 
suficientes. Segundo declarações da Secretaria de Relações 
Institucionais ao jornal Folha de S.Paulo, a divulgação dos 
preços diminuiria a competição. Essa argumentação, além 
de ferir os princípios constitucionais da publicidade e da 
moralidade nos processos de contratação pública, não 
justifica a edição de lei para esse fim. Instrumentos como 
os créditos adicionais (art. 41, da Lei 4320/64) já permitiriam 
resguardar os dados públicos de ações de possíveis cartéis.

As dotações orçamentárias da Copa de 2014 e da 
Olimpíada de 2016 poderiam ser executadas por meio da 
suplementação de recursos. A reserva de contingência 
poderia financiar a diferença entre os recursos previstos 
na lei orçamentária e os gastos efetivos, tudo de forma 
transparente e de acordo com os princípios constitucionais.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
conforme seu Informativo 628, segue no mesmo 
sentido: “A Administração deve observar, sempre, 
os princípios estabelecidos no caput do art. 37, 
da CF. Dentre eles, têm destaque os princípios da 
impessoalidade, expressão da isonomia (art. 5º, caput), 
e da publicidade, decorrência da ideia de transparência e 
do princípio republicano (CF, art. 1º, caput)”.

Além de constituir um dos meios de legitimação da 
administração pública, pressuposto necessário à efetivação 
da participação popular, o princípio da publicidade 
administrativa caracteriza-se como direito fundamental do 
cidadão, indissociável do princípio democrático.

Significa dizer que os atos da administração não podem se 
desenvolver em segredo. O princípio da publicidade é tema 
central dos regimes democráticos e só pode ser mitigado 
em situações excepcionais e com fundadas justificativas, o 
que não é o caso da realização de investimentos necessários 
para os eventos da Copa e da Olimpíada.

O sigilo que se pretende também se choca com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), cujo princípio fundamental 
pressupõe a ação transparente como meio de prevenir riscos 
e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas (art. 1º, § 1º), não raras vezes comprometido pela 
prática de corrupção.

Para coibir essa prática, o Estatuto Fiscal, com redação 
dada pela Lei Complementar nº. 131, de 2009, assegura a 
transparência mediante a “liberação ao pleno conhecimento 
e acompanhamento da sociedade, em tempo real, 
de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público” (art. 48, parágrafo único, I).

Nessa esteira, a LRF determina que todos os entes da 
Federação, sem exceção, disponibilizarão a qualquer 
pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes à 
despesa, exigindo a divulgação de todos os atos praticados 
pelas unidades gestoras, inclusive no que se refere ao 
procedimento licitatório (art. 48-A, I).

Trata-se de lei complementar exigida pelo artigo 163, da 
Constituição Federal, que não pode ser alterada por lei 
ordinária e tampouco por medida provisória.

O sigilo aprovado para o RDC impede o 
acompanhamento da aplicação dos recursos públicos 
em investimentos expressivos, como os da Copa 
do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. Grandes 
aumentos nos custos dos projetos, como os que 
ocorreram durante os Jogos Pan-Americanos no Rio de 
Janeiro, em 2007, poderiam passar despercebidos.

Ao não permitir a divulgação dos orçamentos prévios, a 
medida impede uma atuação preventiva da sociedade 
que contribua para evitar a prática de corrupção nos 
procedimentos licitatórios. As rotinas dos órgãos oficiais 
de controle também ficam prejudicadas sem a ampla 
publicidade das informações, exigindo requerimento de 
todos os atos, o que torna o controle menos efetivo.

Nunca é demais relembrar que a sociedade brasileira paga 
caro pelas práticas de corrupção, as quais, não raras vezes, 
têm origem em desvios ocorridos nos processos licitatórios.

Com esse cenário, não há razão para reduzir a transparência 
e instituir o sigilo injustificável na gestão pública, cujo 
resultado não será outro senão o estabelecimento de um 
campo fértil para práticas de corrupção.

Citando recente declaração do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva acerca do debate da publicidade dos arquivos 
governamentais, “o povo tem mais é que saber”.

Posicionamento sobre o Regime Diferenciado de Contratação (RDC)
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Texto divulgado no dia 22 de junho de 2011
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Nesse sentido, as entidades e organizações signatárias 
desta nota vêm a público manifestar as seguintes 
considerações sobre o RDC:

Criação da modalidade de Contratação Integrada, sem 
a necessidade de apresentação do Projeto Básico. Pela 
medida aprovada, toda licitação relacionada à Copa e à 
Olimpíada deve ser realizada preferencialmente com base 
num “anteprojeto de engenharia”, terminologia genérica 
que não inclui, por exemplo, tomada inicial de preços dos 
materiais necessários para obras de engenharia. A falta de 
um projeto básico pode ser ruim tanto para o poder público, 
que pode receber uma obra mais cara ou de pior qualidade, 
como para a empresa que realize a obra, caso as cobranças 
por parte do governo fiquem muito além dos recursos que 
recebeu para realizar as obras;

Exclusão, no RDC, de limites para a modificação dos gastos 
de até 25% em obras de construção e 50% para reformas. 
Essa medida pode provocar um expressivo aumento nos 
gastos públicos e gerar dificuldades no controle social de 
investimentos de grande porte;

Definição das obras do RDC como responsabilidade 
dos grupos gerenciadores da Copa e da Olimpíada. 
Praticamente qualquer intervenção nas cidades-sede 
pode ser considerada como parte da preparação para a 
Copa de 2014 e contratada pelo RDC. A medida convertida 
em lei não institui critérios e limites claros para os grupos 
executivos das cidades-sede da Copa e para a Autoridade 
Pública Olímpica que determinem o que é ou não uma obra 
necessária para a realização dos eventos;

Inclusão do RDC na MP 527. A regulamentação do RDC 
deveria ser feita por meio de um instrumento legislativo 
próprio, e não incluída em uma medida provisória editada 
para assunto completamente diferente. Essa prática, 
embora comum em nosso País, é extremamente nociva 
à democracia. Matéria sobre licitações e contratações 
por parte da administração pública direta e indireta 
está inserida no rol de competências constitucionais 
privativas da União e deve ser disciplinada sob forma de 
normas gerais nacionais, as quais devem ser igualmente 
aplicadas pelas três esferas de governo. Essa prática 
dificulta a clareza das propostas e do que está sendo 
discutido no Congresso Nacional.

Entidades signatárias: Instituto Ethos, A Voz do Cidadão, 
Amarribo Brasil, Associação Nacional do Ministério 
Público de Contas, Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Fundação 
Avina, Instituto de Fiscalização e Controle (IFC), Instituto 
Observatório Social, Instituto São Paulo contra a Violência, 
Rede Nossa São Paulo, Rede Social Brasileira por Cidades 
Justas e Sustentáveis e Sindicato dos Servidores do Poder 
Legislativo (Sindilegis).

Utilização do RDC  
na Copa 2014

Ainda não foi feito um estudo aprofundado sobre 
essa experiência, mas, como costuma ocorrer na 
implementação de novas legislações, a utilização do 
novo modelo teve casos positivos e negativos.

O que se sabe é que só as obras para a Copa 
do Mundo de 2014 contratadas pelo RDC 
somaram mais de R$ 3 bilhões. De acordo 
com levantamento do Sindicato Nacional das 
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva 
(Sinaenco), das 75 obras de mobilidade urbana e 
dos aeroportos programadas para o evento, 20 
foram contratadas pelo novo regime.

A experiência da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) com o RDC 
foi positiva. Em 2012, primeiro ano de utilização do 
novo regime, seu processo de compras durava em 
média 70 dias corridos, enquanto uma concorrência 
baseada na Lei nº. 8.666 demorava 120 dias. No ano 
seguinte, o tempo médio de duração dos processos 
por meio do RDC caiu para 58 dias, enquanto o 
tempo das licitações feitas pela legislação tradicional 
subiu para 150 dias.

Por outro lado, a maior obra licitada pelo RDC 
para a Copa do Mundo permanece envolvida em 
escândalos de corrupção e erros de projeto, um 
ano após o fim do evento. Trata-se da construção 
das linhas de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) em 
Cuiabá. Na assinatura do contrato, a expectativa 
do governo de Mato Grosso era gastar R$ 1,4 bilhão. 
Com as alterações no projeto, porém, o governo já 
previa, em janeiro de 2015, gastar pelo menos mais 
R$ 400 milhões. Um dos motivos apontados por 
um relatório do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso é justamente a falta dos projetos de 
engenharia prévios ao início da obra. Caso fossem 
seguidas as normas da Lei nº. 8.666/1993, seria 
necessário que o projeto básico fosse elaborado 
antes que os trabalhos de construção começassem.

   65
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Construindo a 
transparência 

A participação do Instituto Ethos e da 
equipe do Jogos Limpos em Câmaras de 

Transparência em acordos com candidatos 
a prefeito e no desenvolvimento de novos 

projetos contribuiu para a ampliação da 
transparência e da ética na gestão pública.

O Jogos Limpos foi uma iniciativa muito importante, tanto por 
questionar uma série de procedimentos ao longo da preparação 
da Copa do Mundo e das Olimpíadas como por promover maior 
transparência e controle social sobre os gastos públicos. Esse projeto 
ainda tem o mérito de reunir outras instituições, como a Rede Nossa 
São Paulo, alinhando atividades para mobilizar diversos segmentos da 
sociedade civil no debate da transparência e da ética.”

Maurício Broinizi, coordenador da Secretaria-Executiva da Rede Nossa São Paulo

Câmara Temática de 
Transparência da Copa do 
Mundo
A Câmara Temática de Transparência da Copa 2014, da qual o 
Instituto Ethos fez parte, por meio do projeto Jogos Limpos, 
foi um ótimo exemplo de como a sociedade civil pode 
contribuir para melhorar a gestão pública. Essa foi a última 
das nove câmaras criadas pelo Ministério do Esporte para 
desenvolver soluções que garantissem a transparência e a 
publicidade das ações preparatórias para o evento da Fifa. 

Jorge Hage, ex-ministro-chefe da CGU, explicou, em 2011, 
que a ação articulada entre o órgão que ele dirigia e o 
Ministério do Esporte passou a ser complementada com 
a participação dos governos estaduais e municipais. 
Ele esclareceu que essa câmara temática era uma 
oportunidade para iniciar um diálogo sobre como 
maximizar a transparência de modo a garantir que os 
investimentos necessários para a realização do Mundial de 
Futebol fossem aplicados da forma mais clara possível.

A princípio, não estava prevista a participação da 
sociedade civil na Câmara Temática de Transparência. 
Foi preciso pressão por parte de várias organizações para 
garantir a voz da sociedade naquele espaço. O Instituto 
Ethos teve um papel importante nesse processo, quando, 
na cerimônia de instalação da câmara, questionou como 
seria possível um espaço sobre transparência pública não 
ter participação social.

Uma conquista dessa câmara temática foi a unificação 
dos dados de dois sites: o Portal da Transparência da 
CGU e o Copa Transparente, mantido pelas comissões do 
Senado e da Câmara. Por meio deles foi possível garantir o 
intercâmbio de informações e a organização unificada dos 
dados criados por essas instituições para fiscalizar os gastos 
com o Mundial de Futebol de 2014 e com os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de 2016.

“As reuniões da Câmara Temática de Transparência 
trouxeram grandes êxitos”, avalia Felipe Saboya, então 
coordenador nacional de mobilização do Jogos Limpos 
e atualmente assessor executivo da diretoria do Ethos. 
Para ele, “o sucesso no incremento da transparência nas 
cidades-sede da Copa, verificado por meio da aplicação dos 
Indicadores de Transparência do projeto, pode ser creditado, 
em grande parte, às reuniões dessa câmara temática”.

Para o Instituto Ethos, a experiência de trabalhar com a CGU 
em vários projetos foi muito bem-sucedida. “A CGU foi uma 
verdadeira parceira nessa jornada”, afirma Paulo Itacarambi, 
na época vice-presidente do Ethos. 
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Número de assinaturas

Número de candidaturas

Pacto pela Transparência 
Municipal
Um dos primeiros marcos importantes do projeto Jogos 
Limpos foi o Pacto pela Transparência Municipal. O Brasil 
passaria por eleições municipais em 2012, quando seriam 
escolhidos os prefeitos que estariam no cargo durante 
a Copa do Mundo. “Enxergamos ali uma oportunidade 
interessante de engajar os candidatos nos temas que 
estávamos trabalhando sobre a Copa do Mundo”, explica 
Felipe Saboya. Assim, o projeto, com a colaboração dos 
Comitês Locais, redigiu uma carta-compromisso pontuando 
as principais ações a serem alinhadas com os candidatos 
durante o debate eleitoral. Também foram promovidos 
encontros públicos para que esses compromissos fossem 
firmados diante da população das respectivas cidades.

Essa iniciativa contou com o apoio da Atletas pelo Brasil, 
que buscava estabelecer compromissos na área do esporte, 
e da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, 
que trabalhava com o objetivo de empenhar os candidatos 
em relação à sustentabilidade das cidades. Com a força 
do projeto Jogos Limpos e dessas duas entidades, foram 
organizados eventos nas 11 cidades-sede da Copa, com 
exceção de Brasília, que, por ser o Distrito Federal, não 
realizaria eleições municipais.

O resultado foi positivo. Os eventos reuniram público 
expressivo, cada um com a presença de 100 pessoas, em 
média, obtendo grande repercussão na imprensa local. Todos 
os candidatos à prefeitura das cidades-sede da Copa eleitos 
naquele ano assinaram a carta-compromisso, empenhando-
se em seguir as ações relacionadas à transparência, 
integridade e participação social para realização da Copa do 
Mundo. “Tais pactos se transformaram num instrumento 
muito importante para os Comitês Locais cobrarem o 
seguimento desses compromissos nas cidades e nos diálogos 
com as prefeituras”, avalia Saboya.    67

* Candidato vencedor no segundo turno. 

QUEM ASSINOU O PACTO PELA TRANSPARÊNCIA

n	BELO HORIZONTE
Marcio Lacerda (PSB) reeleito no primeiro turno. 
Pacto assinado por seu vice, Délio Malheiros (PV).

n CUIABÁ
Mauro Mendes (PSB) * e Lúdio Cabral (PT)

n	CURITIBA
Ratinho jr. (PSC), compromisso assinado por seu 
vice, Ricardo Mesquita (PV), e Gustavo Fruet (PDT) *

n	FORTALEZA
Elmano de Freitas (PT) e Roberto Claudio (PSB) *

n	MANAUS
Arthur Virgílio (PSDB) * e Vanessa Graziotin (PCdoB)

n	NATAL
Carlos Eduardo (PDT) * e Hermano Moraes (PMDB)

n	PORTO ALEGRE
José Fortunati (PDT), reeleito no primeiro turno

n	RECIFE
Geraldo Júlio (PSB), eleito no primeiro turno

n RIO DE JANEIRO
Eduardo Paes (PMDB), reeleito no primeiro turno

n	SALVADOR
ACM Neto (DEM) * e Nelson Pelegrino (PT)

n	SÃO PAULO
José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT) *

Total     84,71%
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Cidade Transparente
Inspirado na bem-sucedida experiência com os Indicadores de 
Transparência Municipal e Estadual do projeto Jogos Limpos, 
que analisou como as prefeituras das cidades-sede da Copa 
do Mundo e os governos estaduais estavam divulgando seus 
investimentos e informações relativas ao evento, o Instituto 
Ethos – em parceria com a Amarribo Brasil e outras doze 
entidades – criou o projeto Cidade Transparente. 

Para a nova iniciativa, foi necessário adaptar os indicadores, 
que haviam sido construídos com foco nos gastos com o 
Mundial de Futebol, para avaliar toda a gestão pública. As 
perguntas foram rediscutidas e revisadas, mas sem deixar 
de contemplar os três pilares presentes na avaliação da 
transparência na Copa do Mundo: o conteúdo disponível, os 
canais de informação e os canais de participação. 

O Cidade Transparente contou com o financiamento inicial da 
ONG Transparência Internacional e, para a primeira rodada de 
avaliação, estabeleceu-se que seriam analisadas as prefeituras 
das 26 capitais estaduais e o governo do Distrito Federal.

A etapa inicial da reestruturação dos indicadores, conduzida 
pelo Ethos e pela Amarribo, resultou numa primeira 
proposta levada para discussão com outras organizações 
parceiras. Além do Ethos e da Amarribo, participaram das 
reuniões a ONG Artigo 19, a Associação dos Especialistas 
em Políticas Públicas do Estado de São Paulo (AEPPSP), 
o Instituto Campinas Sustentável, o Instituto de 
Políticas Públicas da Amazônia, o Instituto Soma Brasil, 
o Observatório Cidadão de Piracicaba, o Observatório 
Social do Brasil, a Open Knowledge Brasil, a Produtora 
Colaborativa, a Transparência Hacker, o Voto Consciente 
e a Rede pela Transparência e Participação Social (RETPS). 
Essas organizações passaram a integrar o projeto e foram 
responsáveis também pela avaliação das cidades.

Os indicadores 
estão divididos 
em três blocos  

CONTEÚDO
61 questões 

peso do bloco: 40%

CANAIS DE 
PARTICIPAÇÃO

31 questões 
peso do bloco: 25%

CANAIS 
DE INFORMAÇÃO

37 questões 
 peso do bloco: 35%

2013 2014

Dezembro 

A Amarribo Brasil recebe 
recursos da Transparência 

Internacional para 
realizar um programa 

de promoção da 
transparência nas 

administrações 
municipais.

Janeiro a Maio

Realizam-se debates 
entre a Amarribo e 
o Ethos para firmar 

parceria.

6 de maio

Ethos e Amarribo 
assinam termo de 

cooperação sobre a 
construção de uma 

ferramenta para avaliar 
a transparência das 

prefeituras, juntando o 
desejo da Amarribo de 

trabalhar com a questão 
e a experiência do projeto 
Jogos Limpos, do Ethos, 
com os Indicadores de 

Transparência Municipal. 

Maio a Setembro

Ethos e Amarribo 
conversam com dezenas 

de organizações para 
firmar parceria sobre 

o projeto Cidade 
Transparente.

20 de setembro

Realiza-se a primeira 
reunião entre as duas 
dezenas de entidades 

da sociedade civil 
convidadas a participar 

do projeto Cidade 
Transparente para 
a elaboração dos 

indicadores. Outras 
reuniões serão realizadas 

até dezembro.

Histórico da parceria Amarribo e Ethos

Geral 
11 questões 
peso sub-bloco: 20%

Administração 
32 questões 
peso sub-bloco: 30%

Orçamento 
14 questões 
peso sub-bloco: 35%

Pessoal 
11 questões 
peso sub-bloco: 20%

Audiências e Consultas 
Públicas e Conselhos 
10 questões 
peso sub-bloco: 35%

Ouvidoria 
12 questões 
peso sub-bloco: 30%

Conselhos de Políticas 
Públicas 
9 questões 
peso sub-bloco: 25%

Internet 
18 questões e 

1 indicador 
peso sub-bloco: 70%

SIC 
18 questões 

peso sub-bloco: 30%



   69

A dinâmica desses encontros – que ocorreram entre setembro 
e dezembro de 2014 – contemplou debates sobre os próprios 
indicadores e a forma como deveriam ser atualizados, 
desmembrados e modificados, além de estabelecer os 
critérios para avaliação. O resultado final do trabalho foi um 
questionário abrangendo 129 itens relativos aos aspectos 
centrais da transparência ativa na administração pública, 
divididos em três blocos: “Conteúdo”, “Canais de Informação” 
e “Canais de Participação”. Esse material foi formulado 
utilizando como referência, principalmente, a Lei de Acesso 
à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de 
Compras Públicas (Lei nº. 8.666).

“Após essa etapa de discussões e consolidação dos itens 
a serem pesquisados, comunicamos às prefeituras o 
propósito da avaliação, especificando datas e explicando o 
processo”, conta Paula Oda, atual coordenadora nacional 
de mobilização do projeto Jogos Limpos. A avaliação das 
informações utilizadas no cálculo dos Indicadores da Cidade 
Transparente foi realizada principalmente nos portais oficiais 
das prefeituras. “O processo tem como objetivo mensurar a 
transparência ativa das prefeituras, isto é, as informações 

Fevereiro

Forma-se o Comitê 
de Avaliação, 

que formula as 
129 questões 

dos Indicadores 
da Cidade 

Transparente.

10 de abril

Envio de ofício 
às prefeituras 

explicando o projeto 
e informando o 

início das avaliações. 
Inicia-se a coleta 
de dados pelas 
13 organizações 

parceiras.

Junho e julho

Cada entidade 
participante valida 

as notas dadas pelas 
outras entidades.  

30 julho

O resultado das 
avaliações é enviado 
para as prefeituras 

das 26 capitais 
estaduais e para o 

governo do Distrito 
Federal.  

19 de agosto

É a data limite 
para os governos 
contestarem as 
respostas sobre 

seus indicadores.

23 de setembro

São divulgados 
os resultados 
do primeiro 

levantamento 
dos Indicadores 

da Cidade 
Transparente.

2015

A Atletas pelo Brasil tem como um dos grandes eixos usar o poder 
de comunicação e de mobilização dos atletas em prol de causas 
maiores, temas nacionais de grande impacto, como é o combate 
à corrupção. É uma grande satisfação poder usar esse prestígio, 
ao lado do Instituto Ethos, num projeto como o Jogos Limpos.”

Raí Oliveira, ex-jogador de futebol e diretor da Atletas pelo Brasil

divulgadas e acessíveis à sociedade, independentemente de 
solicitações de acesso à informação. No entanto, tivemos a 
preocupação de não restringir nossa avaliação aos itens de 
orçamento, que tendem a ser o assunto de maior atenção 
no debate da transparência, tratando tudo de modo mais 
abrangente”, completa Paula. 

Como as avaliações foram realizadas de forma 
independente pelas organizações que compõem o projeto, 
houve duas etapas de análise, a fim de equalizar o padrão 
de avaliação. Na primeira, cada organização parceira ficou 
responsável pela avaliação de pelo menos um município. 
Na segunda etapa, cada avaliação foi revisada por outra das 
instituições participantes, a fim de validar as conclusões. 

Com os dados consolidados sobre cada prefeitura, 
a Secretaria Executiva do projeto, que ficou sob a 
responsabilidade do Ethos, enviou uma comunicação 
aos governos avaliados informando os resultados, 
esclarecendo os critérios adotados e explicando a 
nota referente a cada um dos indicadores. Deu-se o 
prazo de 20 dias para que as prefeituras enviassem 
suas contestações ou fizessem outras considerações. 
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“Na segunda quinzena de agosto de 2015, recebemos 
resposta de um terço das cidades avaliadas, o que 
demonstra que os Indicadores da Cidade Transparente 
já nasceram com o respaldo de parte significativa das 
prefeituras”, explica Paula.

Em 23 de setembro de 2015, foi finalmente divulgado o 
primeiro levantamento, revelando que 17 das 27 cidades 
avaliadas foram classificadas com nível “baixo” de 
transparência e nenhuma conseguiu alcançar o nível “muito 
alto”. Apenas quatro cidades foram classificadas com nível 
“alto” e outras seis ficaram no nível “médio”.

Lideraram o ranking as cidades de Vitória e Curitiba, 
praticamente empatadas com 76,10 e 75,73 pontos, 
respectivamente. São Paulo veio logo atrás, com 73,62 
pontos. Com uma pontuação de 69,22, Porto Alegre fechou 
o pequeno grupo de prefeituras com nível de transparência 
“alto”. A boa notícia é que nenhuma capital ficou na faixa 
de nível de transparência “muito baixo”. A última colocada, 
Macapá, escapou por pouco, com 20,52 pontos. 

Nível de  
Transparência Pontos Total de 

cidades Cidades

De 80,01 a 100 0 -

De 60,01 a 80 4 Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Vitória

De 40,01 a 60 6 Belo Horizonte, Brasília (DF), Cuiabá, Fortaleza,  
João Pessoa, Natal, Recife e Rio Branco

De 20,01 a 40 17
Aracaju, Belém, Boa Vista, Campo Grande, Florianópolis, 
Goiânia, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Velho,  

Rio de Janeiro, Salvador, São Luiz e Teresina

De 0 a 20 0 -

                         Muito baixo                         Baixo                         Médio                         Alto                         Muito alto



   71

Ranking Cidade Nota Nível

1º Vitória 76,1

2º Curitiba 75,73

3º São Paulo 73,62

4º Porto Alegre 69,22

5º Cuiabá 58,1

6º Recife 53,81

7º Brasília 50,75

8º Belo Horizonte 50,7

9º João Pessoa 48,57

10º Rio Branco 41,1

11º Fortaleza 40,34

12º Natal 40,23

13º Rio de Janeiro 38,57

14º Salvador 38,08

15º Goiânia 35,54

16º Florianópolis 34,83

17º Campo Grande 32,16

18º Boa Vista 31,63

19º Palmas 31,47

20º Belém 31,05

21º Manaus 30,04

22º São Luiz 26,89

23º Maceió 26,01

24º Aracaju 25,78

25º Porto Velho 24,67

26º Teresina 22,44

27º Macapá 20,52
   71

Veja, a seguir, o ranking das capitais pesquisadas 
nesse primeiro levantamento dos Indicadores da 
Cidade Transparente.

A proposta do projeto Cidade Transparente é estabelecer 
uma periodicidade para a aplicação dos indicadores nas 
capitais. “Mas nossa ideia é, no futuro, incluir mais cidades 
nessa rodada nacional de avaliações. Quem sabe avaliar 
todas as cidades em que está previsto o segundo turno 
eleitoral, por exemplo”, comenta Paula. Também está nos 
planos das organizações do projeto Cidade Transparente 
produzir relatórios regionalizados, como os de cidades 
do interior de São Paulo, do Sul da Bahia, polos urbanos 
de Minas Gerais etc. No entanto, como se trata de uma 
plataforma aberta, ela está disponível para todo cidadão ou 
organização que tenha interesse em acessá-la e realizar a 
avaliação do município que desejar. 
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Acordos setoriais 
Uma das principais estratégias do projeto 

Jogos Limpos foi estabelecer acordos 
voluntários entre empresas dos setores 

estratégicos para a realização da Copa do 
Mundo no Brasil. Antes mesmo do início 

do projeto, definiram-se quatro áreas 
nas quais tais acordos seriam propostos: 

construção civil; energia; transportes; e 
equipamentos hospitalares e saúde. Os 

objetivos desses acordos eram ampliar a 
integridade nas relações público-privadas e 

combater o suborno e a corrupção. Afinal, 
um ambiente de negócios mais íntegro 

e transparente é melhor para todos – 
governo, sociedade civil e empresas.

O suborno, por exemplo, tem um efeito negativo 
sobre os negócios: aumenta o custo das transações e 
gera concorrência desleal e desconfiança nas relações 
de negócios. Já um mercado com regras claras para a 
concorrência nas licitações públicas permite às empresas 
brigar na justiça por suas propostas.

Com base em experiências internacionais, como os acordos 
de transparência firmados na Colômbia (veja boxe na 
próxima página), a coordenação do projeto Jogos Limpos 
convidou empresas de quatro setores econômicos – saúde, 
construção civil, distribuidores de energia e transporte – 
para criar acordos anticorrupção, na busca por padrões e 
regras claras de transparência nos negócios. 

Foi só mais tarde, em 2013, já com o projeto em andamento, 
que começaram os debates sobre a possibilidade de se 
realizar um acordo setorial também para as empresas 
patrocinadoras do esporte. Essa ideia surgiu durante 
a formulação da publicação Combatendo a Corrupção 
no Patrocínio Esportivo e nas Ações de Hospitalidade 
– um Guia Prático, dentro de um dos comitês nacionais 
do projeto Jogos Limpos, o qual reunia as empresas 
investidoras e patrocinadoras dos megaeventos esportivos. 
Mas a construção de um acordo só se concretizou após 
a realização da Copa do Mundo no Brasil, em parte 
influenciado pelo vexame da seleção brasileira na semifinal 
contra a Alemanha.

A estratégia dos acordos setoriais foi a mais difícil de ser 
implementada, pois era necessário reunir as principais 
empresas concorrentes de cada setor e convencê-las de 
que atuar conjuntamente por maior transparência e pela 
redução dos riscos de corrupção é importante para os 
ganhos do mercado. A partir desses encontros, era preciso 
mapear os riscos e definir regras mínimas para mitigá-
los. O segundo passo era fazer com que essas empresas 
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Receita Colombiana
O desenvolvimento dos acordos 
setoriais promovido pelo projeto 
Jogos Limpos teve sua inspiração 
numa metodologia criada na 
Colômbia, que resultou na queda de 
20% nos custos das obras públicas.

A advogada Alma Rocío Balcázar, 
consultora independente da ONG 
Transparência Internacional (TI), foi 
consultora no capítulo colombiano 
da TI por mais de 10 anos, período em 
que coordenou a implementação dos 
Acordos Setoriais da Transparência 
naquele país. Segundo ela, os 
acordos voluntários firmados entre 
empresários são uma importante 
frente de combate à corrupção. 
“Ninguém melhor do que os 
empresários para saber onde estão e 
quais são os riscos de corrupção em 
cada setor”, diz Alma.

O primeiro acordo colombiano foi 
assinado em 2005, entre as empresas 
fabricantes de tubos e conexões, 
e reuniu companhias nacionais e 
multinacionais concorrentes para 
identificar onde estavam os riscos 
de corrupção e como poderiam ser 
combatidos. Essa metodologia 
se baseia no princípio de que uma 
parte significativa das empresas de 
determinado ramo econômico pode 
influenciar o comportamento de 
todo o setor. 

Após essa experiência na Colômbia, 
dezenas de países já criaram 
estruturas parecidas. “O exemplo 
do que aconteceu lá foi muito 
inspirador para nós”, afirma Bruno 
Videira. Em 2011, Alma esteve em 
São Paulo, a convite do Ethos, para 
compartilhar sua experiência e 
realizar uma oficina de sensibilização 
com empresários visando à criação de 
acordos voluntários entre empresas 
de diversos setores.

assinassem um compromisso público, um acordo setorial 
que delimitasse as regras de atuação definidas, e se 
comprometessem a segui-lo. Além disso, para que o acordo 
realmente fosse efetivo, era preciso que as empresas 
concentrassem entre 60% e 70% do mercado do seu setor.

Embora os acordos setoriais tivessem sido uma das 
primeiras ações iniciadas pela equipe do projeto Jogos 
Limpos, foi somente após a aprovação da Lei da Empresa 
Limpa que um número maior de companhias começou a se 
interessar pela iniciativa. 

“O que deu maior impulso aos acordos setoriais foi a 
construção de políticas públicas. Claro que nada teria 
acontecido sem o trabalho que fizemos de mobilização 
das empresas, mas foi com a entrada em vigor da Lei da 
Empresa Limpa que elas perceberam que precisavam 
agir de modo diferente. Acredito que essa lei tenha 
sido a grande virada do jogo”, comemora Marina Ferro, 
coordenadora de políticas públicas do Instituto Ethos e 
coordenadora das ações de integridade do projeto Jogos 
Limpos. “É interessante perceber que essas coisas não 
aconteceram por acaso. Primeiro, o projeto contribuiu 
para o avanço de políticas públicas e da legislação. Agora 
tudo isso está impulsionando o andamento dos acordos 
setoriais”, avalia.

O objetivo desenhado pelo projeto Jogos Limpos era de que 
esses acordos de prevenção de corrupção funcionassem 
já para os investimentos e obras da Copa do Mundo, o 
que acabou não se concretizando. As primeiras vitórias 
nesse sentido só seriam comemoradas em 2015, quando 
foram assinados um acordo setorial entre as empresas 
importadoras, distribuidoras e fabricantes de dispositivos 
médicos e outro entre as empresas patrocinadoras do 
esporte no País, setor que não estava entre os quatro 
originalmente previstos pelo projeto.    73
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Compromisso com a ética  
na saúde
No dia 10 de junho de 2015, mais 130 empresas assinaram 
um acordo setorial que prevê a criação de um programa 
voltado para o fortalecimento de um ambiente de negócios 
ético e transparente na comercialização de produtos 
médicos. Esse foi o primeiro acordo assinado no País com o 
objetivo claro de melhorar as práticas do setor com vistas a 
incorporar princípios de ética e integridade, tornando-se um 
marco importante no combate à corrupção.

Chamado de Ética Saúde – Acordo Setorial – Importadores, 
Distribuidores e Fabricantes de Dispositivos Médicos, 
trata-se de uma iniciativa da Associação Brasileira de 
Importadores e Distribuidores de Implantes (Abraidi) e do 
Instituto Ethos, que reúne as principais empresas do setor 
de dispositivos médicos no Brasil. Essa ação é fruto de 
mais de dois anos de conversas entre o Ethos e a Abraidi. 
“Estamos galgando um primeiro degrau, que talvez ainda 
não possa ser totalmente dimensionado”, declarou à época 
Jorge Abrahão, diretor-presidente do Instituto Ethos.

À frente da condução desse acordo da saúde esteve Bruno 
Videira, coordenador de políticas públicas do Instituto 
Ethos, que também foi responsável pela mobilização nos 
Comitês Locais do projeto Jogos Limpos em Curitiba, Porto 
Alegre e São Paulo. “Reunimos numa sala 60 empresas 
concorrentes e construímos um ambiente de confiança para 
conseguir estabelecer esse acordo”, afirma Videira.

Muitas foram as etapas até a data da assinatura. Primeiro 
foi montado um grupo de trabalho, com o cuidado de que 
não houvesse conflitos de interesse entre os participantes. 
Depois, fez-se o mapeamento de riscos. O passo seguinte foi 
desenvolver medidas para coibir a corrupção, que são a base 
do texto do acordo setorial. Mas, mesmo após a formulação 
dos termos do acordo, ainda houve muito trabalho: discutir 
os modelos de governança, formar um comitê de ética e 
elaborar outros documentos que dessem sustentação ao 
processo e à consolidação da iniciativa.

“As reuniões para a construção do acordo começaram em 
agosto de 2014, mas ele só deslanchou mesmo depois 
de reportagem exibida no programa Fantástico, da Rede 
Globo, sobre a Máfia das Próteses”, lembra Videira. A 
matéria, exibida em janeiro de 2015, registrava negociações 
para o pagamento de suborno na compra de materiais 
hospitalares. De acordo com a reportagem, a propina 
poderia dobrar o valor do insumo comprado e o esquema 
atingia tanto hospitais públicos como privados. “Alguns 
dos participantes do nosso grupo de trabalho, citados na 
reportagem por seu possível envolvimento no esquema, 
acabaram saindo”, conta o coordenador. 
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A íntegra do  
Ética Saúde – Acordo 

Setorial – Importadores, 
Distribuidores e 
Fabricantes de 

Dispositivos Médicos  
está disponível em  

www.eticasaude.com.br

A secretaria executiva do projeto, responsável pelas 
atividades operacionais do acordo, ficou com a Abraidi, que 
recebe apoio do Instituto Ethos.

Além disso, o Ética Saúde contratou a empresa ICTS 
para gerenciar um canal de denúncias sobre corrupção 
no setor de materiais médico-hospitalares, bem como 
sobre empresas signatárias do acordo que não estejam 
cumprindo o que foi combinado. Qualquer pessoa poderá 
fazer uma denúncia por telefone ou pela internet, tendo o 
sigilo garantido. As denúncias recebidas serão apuradas pela 
ICTS e caberá ao Comitê de Ética decidir sobre as possíveis 
punições às empresas citadas.

Segundo Videira, o Ética Saúde já conta com a assinatura 
de 150 empresas, que representam 60% do mercado. “Essa 
é a força dos acordos setoriais: os grandes players estão 
convidando, fazendo pressão, na verdade, para que os 
distribuidores também assinem o acordo – como se fosse 
um selo de qualidade, uma certificação. E o nosso sonho 
é que, a partir de agora, só tenham bons contratos as 
empresas que fizerem parte desse acordo, que tenham essa 
‘certificação’”, acrescenta ele.

Para facilitar e incentivar as empresas a participar desse 
acordo setorial, o grupo de trabalho criou o manual Como 
Fazer Seu Contrato. “Esse é um modelo que pode e deve ser 
replicado para outros setores”, recomenda Videira.

O acordo Ética Saúde já criou sua estrutura de 
governança. O principal órgão é a Plenária do Acordo, 
uma reunião anual de todas as empresas signatárias do 
programa. Em junho de 2015, foi instituído o Conselho de 
Ética, responsável por garantir efetividade às disposições 
éticas e de compliance do acordo, baseado nos princípios 
de justiça e imparcialidade. Ele é formado por três 
membros independentes, com mandato de dois anos. Os 
membros atuais são Antônio Fonseca, subprocurador-
geral da República, Celso Cláudio de Hildebrand e Grisi, 
professor titular do Departamento de Administração da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo, e Edson Luiz Vismona, 
advogado especialista em direito civil (contratos), defesa 
comercial e direito do consumidor.
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Princípios fundamentais 
do Ética Saúde

O relacionamento com 
profissionais da saúde e 

profissionais relacionados à área 
da saúde deve ser baseado na 

troca de informações que auxiliem 
o desenvolvimento permanente da 

assistência médica, contribuindo, 
dessa forma, para que pacientes 

tenham acesso a terapias cada vez 
mais eficientes e seguras.

As empresas vinculadas a este 
acordo não podem, direta ou 

indiretamente, ofertar, prometer ou 
outorgar prêmios, gratificações ou 

vantagens, de qualquer natureza, 
vinculadas à prescrição, uso, 

promoção, recomendação, indicação 
ou endosso de dispositivos médicos. 

Toda ação que possa ser percebida 
como uma interferência indevida 

sobre a autonomia dos profissionais 
da saúde ou dos profissionais 

relacionados à área da saúde deverá 
ser prontamente interrompida, sem 

prejuízo da eventual apuração de 
responsabilidades segundo as regras 

do Ética Saúde e da legislação em vigor.

Não são admitidas formas disfarçadas de relacionamento com 
profissionais da saúde e profissionais relacionados à área da 
saúde, bem como com agentes públicos, instituições, órgãos, 
associações ou empresas da área da saúde.

As empresas signatárias são 
responsáveis pela fiel aplicação das 
regras deste acordo em todas as 
ações que, direta ou indiretamente, 
realizarem com os profissionais de 
saúde, profissionais relacionados 
à área da saúde, agentes públicos 
e instituições, órgãos, associações 
ou empresas da área da saúde. A 
responsabilidade das empresas 
se estenderá aos atos praticados 
por terceiros, especialmente 
prestadores de serviço e empresas 
contratadas, sempre que estes 
atuarem sob sua orientação ou 
delegação, nos termos da lei.

Sem prejuízo do disposto no 
presente acordo, aplicar-se-ão 
à promoção de dispositivos 
médicos e às demais atividades 
de interação com agentes 
públicos e instituições, órgãos, 
associações ou empresas da área 
da saúde as leis, os decretos, 
as portarias, as resoluções 
e as normas emanadas de 
autoridades competentes que 
versarem sobre o assunto, 
prevalecendo sempre a norma 
mais restritiva.
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O acordo setorial Ética Saúde: Importadores, 
Distribuidores e Fabricantes de Dispositivos Médicos foi 
assinado, em 10 de junho de 2015, por quase 150 empresas.

Por Jorge Abrahão, diretor-presidente do Instituto Ethos

Cada vez mais difundida, a responsabilidade social é 
extremamente significativa para tornar positivos os 
impactos das atividades do setor empresarial, importante 
agente social e econômico, sobre o meio ambiente e a 
sociedade. O conceito tem sido incorporado por diversas 
organizações, que assumem compromissos, transformam 
suas práticas e passam a conciliar lucro e sustentabilidade, 
direcionando o olhar para o longo prazo e promovendo 
grandes inovações.

Três caminhos para a promoção da ética

O desenvolvimento sustentável abrange diversas 
questões, entre elas a ética. Nos últimos anos, o 
Brasil tem vivido importantes avanços na promoção 
da integridade e no combate à corrupção, fruto dos 
esforços empregados por todas as partes da sociedade: a 

população, as empresas e o governo. A Lei Anticorrupção 
(Lei nº. 12.846/2013) é um bom exemplo disso e pode ser 
uma grande catalisadora para o reestabelecimento da 
relação de confiança entre cidadãos e governo e entre 
consumidores e empresas. O setor empresarial pode 
transitar por três caminhos para gerar impactos positivos 
no que concerne à ética:

• a gestão eficiente da cadeia de valor, que contribui para o 
mapeamento de riscos;

• a ação individual das empresas, com a implantação de 
programas eficazes de compliance;

• a ação coletiva, podendo se concretizar por intermédio de 
acordos setoriais, ferramenta de regulação da conduta de 
organizações de um mesmo setor que estabelece regras 
para a concorrência e a relação entre os setores público 
e privado. Esses pactos são de extrema importância 
para a promoção da integridade, pois previnem os riscos 
presentes em temas como suborno, contribuições 
filantrópicas e patrocínios, contribuições políticas e 
eleitorais e pagamento de facilitação.

Ethos e Abraidi lançam o Ética Saúde

Em 10 de junho de 2015, foi lançado, em 

Brasília, o acordo setorial Ética Saúde. No dia 

seguinte, o diretor-presidente do Instituto 

Ethos, Jorge Abrahão, publicou o artigo 

abaixo, que já apontava as boas possibilidades 

que essa iniciativa proporcionava.

Acordo setorial: uma ferramenta para o combate à corrupção
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O trabalho do Instituto Ethos com as empresas abarca 
essas três frentes de ação, tanto com os Indicadores Ethos, 
ferramenta de gestão que norteia as companhias na 
incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade 
social empresarial em suas estratégias de negócio, quanto 
com o cadastro Empresa Pró-Ética, iniciativa do instituto, 
em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), que 
reconhece o compromisso das organizações com a agenda 
da integridade.

As denúncias contra a indústria de próteses

Em janeiro de 2015, o programa Fantástico, da Rede 
Globo, denunciou um esquema de suborno e lavagem 
de dinheiro que envolvia distribuidores e fabricantes 
de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), bem 
como profissionais da saúde. Segundo as apurações da 
equipe de reportagem, profissionais foram gratificados 
por fornecedores para que utilizassem seus produtos 
em cirurgias; e pacientes teriam sofrido intervenções 
cirúrgicas desnecessárias para que profissionais da saúde 
recebessem propina.

As acusações também apontam para fraudes em 
licitações de hospitais públicos e uso indevido de verba do 
Sistema Único de Saúde (SUS), pelo qual são realizadas, 
anualmente, em torno de 7 milhões de implantações 
de próteses. De acordo com o depoimento de uma 
testemunha, algumas fabricantes de OPME chegam a 
pagar comissões de R$ 80 mil aos profissionais da saúde. O 
mercado de próteses no Brasil movimenta, por ano, cerca 
de R$ 12 bilhões.

O Ética Saúde

Na última quarta-feira (10/6), aconteceu, em Brasília, o 
lançamento do acordo setorial Ética Saúde: Importadores, 
Distribuidores e Fabricantes de Dispositivos Médicos, um 
pacto inédito no Brasil e o maior do gênero no mundo. O 
evento contou com a presença de 250 representantes de 
companhias do setor e de organizações da sociedade civil.

Desde agosto de 2014, as empresas da área vinham 
trabalhando para a construção desse pacto. Iniciativa do 
Instituto Ethos e da Associação Brasileira de Importadores 
e Distribuidores de Implantes (Abraidi), o acordo visa à 
promoção da ética e ao estímulo de um ambiente íntegro 
e transparente na concorrência pela comercialização 

dos OPME. Já são integrantes do pacto 148 empresas, 
que juntas representam aproximadamente 60% do 
faturamento do setor, segundo a Abraidi.

Entre seus principais objetivos estão:

• a incorporação da ética à cultura empresarial;

• a construção de uma concorrência justa e transparente;

• a adoção de princípios éticos que garantam práticas 
lícitas;

• a garantia de segurança do paciente; e

• o fortalecimento da integridade na relação entre 
paciente e médico e entre fornecedores, hospitais e 
estabelecimentos da saúde.

O pacto prevê diversas mudanças e estabelece regras 
rígidas para as empresas signatárias: regulamenta 
o patrocínio; proíbe o pagamento de atividades de 
entretenimento e recreação a profissionais da saúde; 
veta o pagamento de gratificações e prêmios para a 
prescrição ou indicação de dispositivos médicos; atribui a 
responsabilidade às signatárias por quaisquer atos ilícitos 
praticados por seus prestadores de serviços; estipula a 
adoção de um programa eficaz de compliance, com a 
atuação de um comitê de ética e a implantação de um 
canal de denúncias; estimula a transparência na prestação 
de contas; e prevê a elaboração de um cadastro de 
consulta das organizações que atuam de maneira ética.

Um dos destaques do acordo é a criação de critérios para a 
contratação de profissionais da saúde como terceirizados. 
A prestação de serviços é legal, mas pode ser usada 
como brecha para a fraude de contratos e licitações e o 
recebimento de propina por profissionais da saúde.

A criação do Ética Saúde demonstra que empresas 
concorrentes podem, sim, sentar-se numa mesma mesa 
para unir esforços pela melhoria do setor e contribuir com 
os avanços do País na agenda da integridade. O acordo 
pode, também, servir de referência para a mobilização de 
outros setores, colaborando para o avanço da economia e 
atendendo às demandas de toda a sociedade.

Para mais informações sobre o Ética Saúde, acesse http://
www.eticasaude.com.br/.
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Escândalos no  
mundo do futebol
Em projetos de mobilização e ação coletiva, 
é comum que fatos externos influenciem o 
andamento das ações. Foi o caso da prisão 
de diversos dirigentes da Fifa, em maio 
de 2015, entre os quais o ex-presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
José Maria Marin. Eles eram acusados de 
crimes como extorsão, fraudes financeiras 
e lavagem de dinheiro. Segundo a justiça 
dos Estados Unidos, um dos países que 
investigava os dirigentes, a venda de direitos 
de transmissão de eventos esportivos era 
uma das fontes de recursos dos subornos.

A prisão teve repercussão mundial e um dos 
principais efeitos foi uma crise de imagem 
para as empresas patrocinadoras dessas 
entidades, que teriam seus nomes ligados a 
esquemas de corrupção.

Ficou claro que o que possibilitou a prática 
de atos ilícitos foi o modelo de estrutura 
centralizada dessas entidades esportivas. 
Além disso, com o assunto em evidência, o 
cenário nacional passou a ser debatido, com 
acusações diretas à CBF, o que estimulou 
as discussões em torno de um pacto que 
favorecesse o esporte no País.

Responsabilidade no patrocínio 
de esportes
O segundo acordo setorial a se concretizar com base 
na proposta do projeto Jogos Limpos foi o Pacto pelo 
Esporte, reunindo empresas patrocinadoras de atividades 
esportivas no Brasil. Diferentemente do Ética Saúde, esse 
acordo não reúne empresas propriamente de um mesmo 
setor econômico, o que exigiu uma abordagem diferente. 
“As empresas estão se dando conta de que são indutoras 
de processos onde quer que atuem. É o que ocorreu com 
as patrocinadoras do esporte. Logo depois da Copa do 
Mundo, o Instituto Ethos, a organização Atletas pelo Brasil, 
o Lide Esporte e o escritório de advocacia Mattos Filho 
começaram a debater o papel de indução das empresas 
nos investimentos que fazem no esporte. E um expressivo 
número dessas empresas compreendeu que poderia 
condicionar os recursos que emprega no patrocínio dos 
esportes ao comportamento das entidades beneficiadas”, 
explica Jorge Abrahão, diretor-presidente do Instituto Ethos.

Na cerimônia de seu lançamento, em 28 de outubro de 2015, 
o acordo já contava com 20 empresas signatárias: Aché, 
Banco do Brasil, Bradesco, BRF, Carrefour, Centauro, Coca-
Cola, Construtora Passarelli, Correios, Decathlon, Estácio, 
EY, GOL, Itaú, Johnson & Johnson, McDonald’s, P&G, Somos 
Educação, TAM e Vivo.

Daniela Castro, diretora-executiva da Atletas pelo Brasil, 
acredita que essa é uma oportunidade de as empresas 
contribuírem para melhorar o esporte e a relação público-
privada. “O Pacto pelo Esporte é uma iniciativa inédita 
no mundo e deve ser parabenizado, pois visa apoiar as 
entidades esportivas rumo a uma melhor gestão”, avalia.

Nesse sentido, não receberão recursos de patrocínio 
instituições que não obedeçam às regras exigidas pela 
legislação – como as de ser transparente em seus balanços 
e informações financeiras; incluir atletas na sua estrutura 
de governança; e não manter presidentes que se perpetuem 

nos cargos. “O trabalho da Atletas pelo Brasil é melhorar o 
esporte no País. Queremos que as pessoas tenham acesso 
às atividades esportivas para que seus benefícios cheguem 
a todos”, afirma Daniela Castro. 

O presidente do Lide Esporte, Paulo Nigro, afirma que o 
Pacto pelo Esporte é resultado de uma grande convergência 
entre atletas e empresários na busca por uma mudança 
na qualidade do esporte brasileiro como instrumento 
de transformação social: “Com o pacto, certamente 
atingiremos uma grande melhoria na governança das 
entidades ligadas ao esporte, com maior profissionalização 
e transparência da gestão esportiva em nosso País”.

Mesmo durante a formulação do Pacto pelo Esporte, a 
cobrança por ética e transparência já começava a ser uma 
realidade na área de patrocínios. Bruno Videira lembra 
um fato exemplar no qual o Banco do Brasil – um dos 
integrantes do grupo de trabalho que concebeu o pacto 
– suspendeu o repasse de verbas para a Confederação 
Brasileira de Vôlei (CBV) até que supostas irregularidades 
detectadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) fossem 
explicadas e sanadas.
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Se avançarmos juntos com os acordos 
setoriais, daremos ao Brasil uma 
contribuição única. As empresas 
signatárias hoje estão em momentos 
distintos de governança e atuação, 
mas o acordo dará instrumentos para 
que elas possam se igualar em relação 
à ética, a fim de promover uma 
concorrência cada vez mais leal.”

Caio Magri, diretor executivo do Instituto Ethos

Publicações 
que ensinam

Guias e manuais são ferramentas 
importantes para propagar 

conceitos, informar e ensinar 
metodologias. Alguns deles fazem 

parte do legado do projeto Jogos 
Limpos e continuam contribuindo 
para um melhor entendimento da 
transparência e da ética. No início 

do projeto, estavam previstas 
apenas duas publicações, mas, 

com o seu desenvolvimento, 
percebeu-se a necessidade de se 

produzirem outros títulos.
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Copa e Olimpíadas no Rio: para 
Onde Está Indo Nosso Dinheiro? 
Um dos desdobramentos do projeto Jogos Limpos no 
contexto da promoção de transparência e integridade 
foi a elaboração da publicação Copa e Olimpíadas no Rio: 
para Onde Está Indo Nosso Dinheiro?, lançada em 2013, 
com dados referentes a 2012. “A ideia de produzir esse 
estudo nasceu da necessidade de um acompanhamento 
mais próximo da execução orçamentária do município e 
do Estado do Rio de Janeiro em relação às despesas com o 
Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos”, explica Rita Lamy 
Freund, na época coordenadora do Comitê Local do projeto 
Jogos Limpos no Rio de Janeiro. Com base na Lei de Acesso à 
Informação, que acabara de entrar em vigor (maio de 2012), 
o projeto aproveitou para obter os dados necessários e criar 
uma ferramenta que permitisse ao Comitê Local do Rio e 
aos demais cidadãos monitorar os gastos da prefeitura e do 
governo estadual com esses eventos. 

Além de incentivar e estimular novas iniciativas, a 
publicação procurou despertar a curiosidade e o interesse 
da sociedade pelo controle social. Um dos desafios foi 
identificar as despesas referentes aos megaeventos 
esportivos nos orçamentos municipal e estadual, as 
falhas nos portais de transparência e os problemas 
existentes no planejamento e na execução dos projetos. 
“Em última análise, pretendíamos ainda questionar a 

existência de alguns projetos, o volume de investimentos 
direcionados a eles, bem como seu impacto social ou 
ambiental”, afirma Rita. Também foi muito difícil definir 
se determinado investimento era para a Copa do Mundo 
ou para os Jogos Olímpicos.

Muitos pedidos de informação não foram adequadamente 
respondidos ou motivaram outras dúvidas. De qualquer 
forma, o estudo foi um exercício interessante de controle 
social e possibilitou identificar gargalos nos orçamentos 
municipal e estadual do Rio de Janeiro. Infelizmente, 
quando Rita Lamy Freund, que era advogada por formação, 
saiu do projeto, não foi possível dar continuidade a esses 
boletins de acompanhamento. Em parte porque a estrutura 
para solicitar pedidos de acesso à informação ao governo 
do Rio de Janeiro é tão burocrática que exige do solicitante 
conhecimentos jurídicos mais profundos.

Esta publicação pode ser acessada pelo link http:// 
www.jogoslimpos.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Copa-e-
Olimpiada-no-Rio-para-onde-esta-indo-o-nosso-dinheiro.pdf
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Combatendo a Corrupção 
no Patrocínio Esportivo e nas 
Ações de Hospitalidade – um 
Guia Prático 
Um dos resultados mais relevantes da parceria do Ethos 
com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas 
(ONU) foi o lançamento, em dezembro de 2013, do guia 
Fighting Corruption in Sport Sponsorship and Hospitality. 
Pouco mais de seis meses depois, foi lançada sua versão 
em português, com o título Combatendo a Corrupção no 
Patrocínio Esportivo e nas Ações de Hospitalidade — um 
Guia Prático. Isso ocorreu em 12 de junho de 2014, dia da 
abertura da Copa do Mundo no Brasil. 

O Pacto Global, lançado oficialmente em 26 de julho de 
2000, é uma iniciativa da ONU para encorajar empresas a 
adotar políticas de responsabilidade social corporativa e de 
sustentabilidade, promovendo o diálogo entre companhias, 
órgãos das Nações Unidas, sindicatos, organizações não 
governamentais e demais parceiros para o desenvolvimento 
de um mercado global mais inclusivo e sustentável. Aqui 
no Brasil, ainda em 2000, o Instituto Ethos conduziu um 
processo de engajamento das empresas brasileiras ao 
Pacto Global pelo qual 206 empresas aderiram ao desafio. 
Logo que surgiu, o Pacto Global lançou uma carta com 
nove princípios, que tratavam de temas como promoção de 
direitos humanos e preservação ambiental. Foi só em 2004 
que a iniciativa decidiu estabelecer uma linha de ação para o 
combate à corrupção, que se constituiu no 10º Princípio.

O conteúdo da publicação é resultado das rodadas de 
debates entre o Comitê de Empresas e Investidores do 
projeto Jogos Limpos, o Grupo de Trabalho de Empresas pela 
Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos e a Força-
Tarefa da Rede Brasileira do Pacto Global para o 10º Princípio. 

Resumidamente, a publicação apresenta orientações e 
boas práticas para empresas que investem em eventos 
esportivos. O propósito do documento é contribuir para a 
prevenção da corrupção nesse tipo de ação de marketing. 
Aline Figueiredo, que na época do lançamento do guia 
era responsável por relações institucionais do Ethos e 
coordenadora do Grupo Temático Anticorrupção da Rede 
Brasileira do Pacto Global, já pensava nos próximos passos: 
“Esperamos cobrar de grandes empresas patrocinadoras 
um compromisso público com as diretrizes apontadas 
pelo guia. Também queremos facilitar o acesso dessas 
informações às pequenas e médias empresas, uma vez que 
as orientações gerais sobre compliance servem para outros 
contextos de patrocínios”. 

O guia aborda ainda outra modalidade bastante  
comum de apoio, conhecida como “ações de 
hospitalidade”: a troca de favores e presentes entre 
patrocinadores e entidades desportivas. 

Marina Ferro, coordenadora de políticas públicas do 
Instituto Ethos e das ações de integridade do projeto 
Jogos Limpos, participou intensamente da parceria com 
o Pacto Global para a elaboração do guia e se orgulha ao 
lembrar que a publicação brasileira foi a que teve o maior 
impacto e virou referência mundial entre os participantes 
da Força-Tarefa do 10º Princípio. “Nosso trabalho foi de 
formiguinha. Enfrentamos muitas dificuldades, sendo a 
maior delas, sem dúvida, mudar o comportamento das 
empresas. O caráter do nosso trabalho é orientar, e não 
punir. O Ethos não investiga, não audita e não pune”, explica 
Marina Ferro. Para ela, uma grande conquista já alcançada 
nessa área foi o Pacto pelo Esporte (ver pág. 79), mas o 
guia Combatendo a Corrupção no Patrocínio Esportivo e 
nas Ações de Hospitalidade serve também para estimular 
acordos em outros setores: “Fornecemos a receita de como 
prevenir riscos; a matriz está pronta. Cabe a nós e também à 
sociedade estender essas práticas para os outros setores da 
economia e futuros megaeventos”, diz.

Esta publicação pode ser acessada pelo link 

http://www3.ethos.org.br/cedoc/combatendo-a-corrupcao-
no-patrocinio-esportivo-e-nas-acoes-de-hospitalidade-um-
guia-pratico/#.Vd9ayOnWrTQ. 82   
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Jogo Limpo X Jogo Sujo
O Instituto Ethos, por meio do projeto Jogos Limpos, a 
Controladoria-Geral da União (CGU) e o Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea) lançaram, em 
dezembro de 2014, a cartilha Jogo Limpo X Jogo Sujo. Seu 
objetivo é explicar ao cidadão comum como são e como 
podem ser acompanhados os procedimentos de compras 
e licitações do poder público. Até pelo conhecimento 
do Confea, as análises da publicação se concentram na 
contratação de trabalhos de engenharia e em como a 
população pode acompanhar cada processo, desde a 
aprovação do orçamento até a entrega da obra, passando 
por toda a sua execução.

Na publicação também é possível encontrar uma lista de 
boas práticas para uma licitação pública (que é o “jogo 
limpo”) e também quais práticas são indícios de que pode 
haver um esquema de corrupção (ou o “jogo sujo”).

A iniciativa fez parte do termo de cooperação assinado 
em 2010 entre Ethos, CGU e Confea e contou com a 
consultoria de engenheiros e advogados na elaboração 
de seu conteúdo. O desenvolvimento da cartilha teve um 
longo caminho até a sua finalização. “Além da análise do 
passo a passo das licitações e da leitura de especialistas, o 
material ainda passou por consulta pública na internet”, 
explica Pedro Malavolta, coordenador de comunicação do 
projeto Jogos Limpos. “Para disponibilizar a cartilha, tivemos 
também de aguardar definições de trocas de diretoria e 
até mesmo a realização das eleições presidenciais, pois 
no período eleitoral a CGU não pode lançar nenhuma 
publicação”, completa Malavolta.

Esta publicação pode ser acessada pelo link

http://www3.ethos.org.br/cedoc/cartilha-jogo-limpo-x-jogo-
sujo/#.Vd9o0unWrTQ
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Como Ler Contratos
O guia Como Ler Contratos era um dos produtos 
previstos desde o início no projeto Jogos Limpos. Essa 
publicação deu continuidade à cartilha Jogo Limpo 
X Jogo Sujo. Enquanto esta aponta as boas práticas 
para contratação e licitação de serviços de engenharia 
pelo poder público, o guia aprimora os conhecimentos 
da sociedade civil quanto à leitura dos contratos 
provenientes de licitações públicas, ampliando a 
possibilidade de controle social. 

O guia foi redigido com a consultoria de advogados 
especializados no tema e passou por análise e aprovação 
do Comitê Nacional de Mobilização do Jogos Limpos. 
Por conta da experiência com o desenvolvimento dos 
Indicadores de Transparência aplicados nas cidades-
sedes da Copa do Mundo, foi incluído um capítulo com 
orientações de como o poder público pode divulgar de 
maneira mais clara, objetiva e simples as informações das 
licitações e como fazer a redação dos contratos. 

Como demonstração de uma estrutura de contrato 
entre o poder público e a iniciativa privada, a 
publicação apresenta um exemplo da Copa do 
Mundo: a concessão do Estádio do Maracanã. “O guia 
Como Ler Contratos é mais uma ferramenta para 
fortalecer a sociedade civil nas ações de controle dos 
investimentos públicos e está disponível para consulta 
desde abril de 2016”, informa Pedro Malavolta, 
coordenador de comunicação do Jogos Limpos.

Esta publicação pode ser acessada pelo link 

http://www3.ethos.org.br/cedoc/guia-como-ler-
contratos/#.V1p8dJ6XW1E
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Ethos e Pacto Global:  
uma longa parceria

O Pacto Global da ONU também participou da chamada 
pública para financiamento de projetos de combate à 
corrupção do Siemens Integrity Initiative (SII), em 2009. 
E, com Instituto Ethos, também foi escolhido para receber 
recursos do fundo.

Por meio da fundação que ajuda a financiar suas atividades, 
esse braço da ONU para o trabalho com empresas inscreveu 
dois projetos. Um deles visava à promoção dos Principles 
for Responsible Management Education (Prime – Princípios 
para Educação Executiva Responsável) em escolas de 
administração. O outro projeto tinha como objetivo a 
promoção de ações coletivas para o combate à corrupção 
e a melhoria do diálogo entre o poder público e a iniciativa 
privada em cinco países em desenvolvimento nos quais 
o Pacto Global mantém redes locais: África do Sul, Brasil, 
Egito, Índia e Nigéria.

Como o Ethos foi um dos criadores da Rede Brasileira do 
Pacto Global e sempre teve uma forte atuação com o grupo 
de empresas que organizam o 10º Princípio no País, foi 
natural que se tornasse o ponto de contato da iniciativa da 
ONU no Brasil para essa ação.

Várias ações do projeto Jogos Limpos foram realizadas 
em parceria com o Pacto Global no país. Em 2012, por 
exemplo, organizou-se um debate durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20) sobre transparência dos investimentos em 
megaeventos esportivos. O encontro contou com a 
presença dos presidentes do Instituto Ethos, Jorge 
Abrahão, do Pacto Global, Georg Kell, e da Transparência 
Internacional, Huguette Labelle. Completavam a mesa a 
relatora especial da ONU para o direito à moradia, Raquel 
Rolnik, e o então secretário municipal da habitação do 
Rio de Janeiro, Jorge Bittar. 

Todo ano o projeto Jogos Limpos organizou um seminário 
nacional para debater questões ligadas ao combate à 
corrupção. Normalmente realizados em dezembro, como 
parte das atividades de celebração do Dia Mundial de 
Combate à Corrupção (9 de dezembro), esses eventos eram 
fruto da parceria entre o projeto, o Grupo de Trabalho do 
Pacto Empresarial pela Integridade e o Pacto Global.

A parceria entre o projeto Jogos Limpos e o Pacto Global 
gerou também uma metodologia para oficinas destinada 
a auxiliar as empresas a criar estruturas de compliance 
adaptadas à nova Lei da Empresa Limpa. Trata-se do 
workshop “Sistemas de Compliance: Mitigação e Prevenção 
de Riscos”, estratégia que já foi aplicada quatro vezes, 
reunindo mais de 200 empresas.

Algumas publicações também foram produzidas em conjunto 
pelas duas iniciativas, como o guia Combatendo a Corrupção 
no Patrocínio Esportivo e nas Ações de Hospitalidade e o 
livro Sistema de Integridade nos Estados Brasileiros.

Para a Siemens, foi muito 
importante apoiar o projeto Jogos 
Limpos, pois ele criou uma ampla 
plataforma de debate com a 
sociedade. Hoje, vemos que o tema 
da corrupção é foco de discussões da 
população. E acredito que o projeto 
foi um dos atores para a construção 
desse novo cenário no País.”

Reynaldo Goto, diretor de Compliance da Siemens Brasil
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Sistema Nacional de Integridade
Criado pela Transparência Internacional, o Sistema Nacional 
de Integridade é uma metodologia para verificação dos 
mecanismos de prevenção à corrupção em determinado 
país. Em 2001, a organização Transparência Brasil 
desenvolveu sua primeira avaliação desse sistema para o País. 

Depois de quase 15 anos dessa última avaliação, o 
Instituto Ethos acredita ser estratégico fazer uma nova 
análise e publicá-la. “O Brasil é tido como exemplo de 
país emergente que vem desenvolvendo ferramentas de 
combate à corrupção nos últimos anos. Identificarmos 
o que efetivamente melhorou, o que não melhorou e o 
que piorou nesse período é estratégico para a atuação do 
Ethos, das empresas, da sociedade civil e da academia”, 
avalia Marina Ferro, coordenadora de políticas públicas 
do Instituto Ethos e das ações de integridade do projeto 
Jogos Limpos. Com essa análise, será possível ter uma visão 
geral dos principais pontos fortes e vulnerabilidades da 
administração pública brasileira. 

A metodologia do Sistema Nacional de Integridade é 
composta por dez pilares que analisam os mecanismos de 
combate à corrupção em vários setores, como a iniciativa 
privada e os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

O Instituto Ethos, bem como a equipe do projeto Jogos 
Limpos, tem participado intensamente do desenvolvimento 
da nova versão do Sistema Nacional de Integridade. “Nosso 
foco é verificar que tipo de estrutura tem o Brasil para 
combater a corrupção”, explica Marina Ferro. 

Em 2011, foi lançada a publicação Sistemas de Integridade 
dos Estados Brasileiros, que utilizava a metodologia do 
Sistema Nacional de Integridade para avaliar os Estados. A 
equipe do projeto Jogos Limpos foi envolvida na produção 
dessa publicação, em especial a área de comunicação. 
Entre as conclusões do diagnóstico nas 26 unidades da 
Federação e no Distrito Federal, verificou-se a necessidade 
de melhoria na estrutura dos tribunais de contas estaduais, 
das assembleias legislativas e das comissões parlamentares 
de inquérito e garantia de independência da mídia local. 
Esse estudo foi desenvolvido pelo Ethos em convênio com o 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 
e a Controladoria-Geral da União (CGU). “E partimos desse 
material para elaborar a publicação no âmbito da União. 
Estamos na reta final, em fase de revisão”, explica Marina. 
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Esta publicação pode ser acessada pelo link 

https://www3.ethos.org.br/wp-content/
uploads/2012/12/Sistema-de-Integridade-nos-
Estados-Brasileiros-março-20121.pdf
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Queremos avaliar, por exemplo, se existe orçamento relacionado ao 
evento esportivo, ou seja, trazer novamente o caráter específico das 
informações. Estamos no processo de revisão dos indicadores, pois a 
ideia é mesclar questões utilizadas na Copa do Mundo com alguns 
indicadores do projeto Cidade Transparente.”

Paula Oda, coordenadora nacional do projeto Jogos Limpos

O Instituto Ethos traçou uma série de metas e iniciativas 
que deseja ver cumpridas até o início dos Jogos Olímpicos 
de 2016. Uma delas, já estabelecida, teve como origem 
os Indicadores de Transparência utilizados na Copa do 
Mundo. Esses indicadores apresentaram um resultado 
muito positivo em termos de mobilização da sociedade 
e ampliação dos canais de diálogo entre a gestão pública 
e a sociedade, bem como da política de transparência da 
grande maioria dos governos avaliados. Assim, o instituto 
decidiu replicar a metodologia em outras instâncias, como 
para avaliar as prefeituras, o que resultou nos Indicadores da 
Cidade Transparente (ver pág. 68). 

O mesmo será feito com os Jogos Olímpicos. Os indicadores 
de transparência de investimentos na Olimpíada e na 
Paralimpíada vão resgatar a experiência com a Copa do 
Mundo, incorporando as melhorias feitas nos indicadores 
por meio do projeto Cidade Transparente.

“Queremos avaliar, por exemplo, se existe orçamento 
relacionado ao evento esportivo, ou seja, trazer novamente 
o caráter específico das informações. Estamos no processo 

de revisão dos indicadores, pois a ideia é mesclar questões 
utilizadas na Copa do Mundo com alguns indicadores 
do projeto Cidade Transparente”, explica Paula Oda, 
coordenadora nacional do projeto Jogos Limpos.

Na Olimpíada, pretende-se avaliar três instâncias 
responsáveis: o governo federal, o governo do Estado do Rio 
de Janeiro e a prefeitura carioca.

Além dos responsáveis citados, existe o Comitê 
Organizador Local dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, uma entidade privada ligada aos comitês 
olímpicos e paralímpicos internacionais e brasileiros, 
encarregada de organizar as atividades esportivas da 
Olimpíada e Paralimpíada de 2016, além de intermediar 
o relacionamento das organizações olímpicas com 
o governo. Desde o final de 2014, o Ethos mantém 
um relacionamento com esse comitê e já tem alguns 
compromissos firmados, como a utilização pelo Rio 2016 
das recomendações da publicação O Compromisso das 
Empresas com os Direitos Humanos LGBT, lançada pelo 
instituto em dezembro de 2013. 

Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos 2016
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COI

Comitê Olímpico 
Internacional

Dono dos jogos

RIO 2016

Comitê Organizador

IPC

Comitê 
Paraolímpico 
Internacional

Governos

Federal

Estadual

Municipal

Lidera o Movimento 
Olímpico e escolhe a cidade 
que vai sediar os Jogos

Estrutura olímpica

Planeja e organiza os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos. 
Media a relação entre o COI e 
o IPC com os governos

Preparam a cidade para sediar os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos, garantindo a infraestrutura e os 
benefícios que ficarão para a população (legado).

Lidera o Movimento 
Paraolímpico

APO
Autoridade 

Pública 
Olímpica

EOM

Empresa 
Olímpica 

Municipal

A Gerência-Geral de Sustentabilidade, 
Acessibilidade e Legado do Rio 2016 organizou 
dois encontros com organizações da sociedade 
civil, chamados de Diálogo com a Sociedade 
Civil sobre Gestão da Sustentabilidade, a 
fim de debater alguns temas. Num desses 
encontros, foi submetido à discussão o Plano 
de Gestão da Sustentabilidade dos Jogos Rio 
2016. O Ethos analisou detalhadamente o 
documento e propôs uma série de sugestões 
de alteração, das quais 11 foram aceitas pelo 
Comitê Rio 2016. 

Outro resultado desses diálogos foi a criação 
de rodadas temáticas em seis áreas. Cada 
um dos temas ficou sob a responsabilidade 
de uma organização voluntária, para 
coordenação conjunta com o Rio 2016, 
cabendo ao Ethos as rodadas temáticas de 
transparência. 

O Instituto Ethos pretende usar as 
experiências positivas da Copa do Mundo 
em benefício das Olimpíadas, seja 
ampliando a articulação com as entidades 
responsáveis pelos Jogos Olímpicos, seja 
utilizando ferramentas que visam melhorar a 
transparência dos investimentos públicos.
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“Realizamos um projeto de longa duração em 

nível nacional. Nesses cinco anos, aprendemos 

lições importantes que levaremos, com certeza, 

para outras iniciativas do Ethos. Tivemos 

de rever a forma como lidamos com nossos 

profissionais, quando esses estão em outros 

Estados. Também adaptamos o modelo de 

prestação de contas para o patrocinador. 

Saímos dessa experiência mais fortalecidos.”

Mary Matsumura, coordenadora financeira do Instituto Ethos e do projeto Jogos Limpos

apito 
final
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Para mobilizar a sociedade é preciso contar com agentes também muito 

engajados. Esse foi o desafio encarado pelo projeto Jogos Limpos Dentro e 

Fora dos Estádios diante da necessidade de uma equipe distribuída por vários 

Estados brasileiros. Uma segunda tarefa foi administrar valores e prestar conta 

em moeda estrangeira, diante das muitas variações cambiais nesse período. 

Lições aprendidas e, agora, compartilhadas.

Apito final

Equipe técnica e balanço

Ao longo dos cinco anos do Projeto Jogos Limpos, mais 
de 30 profissionais estiveram envolvidos. Entre eles, dez 
foram responsáveis pelo trabalho de mobilização social nas 
cidades-sede da Copa do Mundo, onde ficaram sediados 
trabalhando em modelo home office. 

Parte da equipe, alocada na sede do Instituto Ethos, em São 
Paulo, ficou responsável pelas ações de coordenação dos 
trabalhos do Comitê Nacional de Mobilização, do Comitê 
de Empresas e Patrocinadores e do Comitê Jurídico, pela 
supervisão dos coordenadores locais, pelos Acordos Setoriais, 
pelas relações com o financiador, pelas estratégias de 
comunicação e também pela gestão financeira do projeto. 

Outro desafio vivido pela equipe foi a troca de alguns 
profissionais durante o percurso do Jogos Limpos. “Num 
projeto de cinco anos, podem ocorrer mudanças de equipe, 
mas não estávamos preparados para um turnover tão 
grande”, explica Mary. Ela acredita que essas mudanças 
se deveram à grande abrangência do projeto, em nível 
nacional, e também ao fato de que a mobilização depende 
do relacionamento entre todos da equipe, bem como entre 
as instituições parceiras. Mesmo diante desses percalços, 
as metas foram cumpridas e bem executadas. Muitas 
pessoas da equipe do Ethos contribuíram com o projeto 
Jogos Limpos, mas a maior parte das ações foi tocada por 
um núcleo de nove funcionários: um coordenador nacional 
do projeto; três coordenadores temáticos, sediados em 
São Paulo, para ações de comunicação, gestão financeira 
e relação com empresas; e cinco coordenadores locais, 
responsáveis pela mobilização nas cidades-sede. Dessa 
estrutura, apenas quatro posições não sofreram com a 
troca de pessoas: a coordenação financeira, a coordenação 
de comunicação, a coordenação local de Fortaleza, Natal e 
Recife e a coordenação local de Belo Horizonte e Salvador. 
Em vários dos outros cargos, houve mais de uma mudança, 
como na coordenação nacional de mobilização do projeto, 
posto ocupado sucessivamente por quatro pessoas.

A seguir, apresentamos os profissionais do Ethos que 
fizeram toda a diferença no projeto Jogos Limpos.90   

Não foi simples manter o 
alinhamento com os membros da 
equipe que trabalhavam fora da 
sede do Ethos.”

Mary Matsumura, coordenadora financeira do Instituto Ethos e do 
projeto Jogos Limpos

Foi preciso não só fazer um trabalho de alinhamento das 
diretrizes, estratégias e metas do projeto, mas replicar 
a própria cultura do Ethos para todos os profissionais 
sediados em outras cidades. “Apesar das facilidades de 
tecnologia e conexão, manter todos alinhados foi uma 
tarefa complexa”, avalia. 

90   
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Profissionais do Ethos que 
fizeram toda a diferença

permitiu uma reflexão para 
além dos esportes, na qual o 
papel da integridade foi central. 
A sensação é de satisfação e 
orgulho de fazer parte de um 
projeto tão importante e que 
trata de um tema, infelizmente, 
tão atual na agenda política, 
econômica e social do País. Tenho 
certeza que, sem essa discussão, 
não será possível ver avanços 
na promoção de condutas 
éticas. E isso só reafirma minha 
alegria de ter participado dessa 
iniciativa. Espero que o projeto 
Jogos Limpos seja lembrado 
pela contribuição que trouxe 
à sociedade sobre o papel da 
transparência, da integridade e 
do combate à corrupção em torno 
dos megaeventos”.

Editor do site e das publicações do Instituto 
Ethos, de junho de 2002 a outubro de 2015.
 “Em quase 14 anos de atuação no Instituto 

Ethos, jamais conheci um projeto tão 
complexo, ousado e audacioso como o Jogos 

Limpos. Minha participação não foi tão ampla 
nem próxima como eu gostaria, mas, ainda 

assim, pude colaborar em momentos bastante 
críticos e em atividades relevantes para o 

sucesso do projeto, sobretudo na divulgação 
dos eventos em todo o Brasil, na preparação 

de documentos e na edição de publicações 
que, certamente, continuarão sendo muito 

úteis no combate à corrupção e na busca por 
maior transparência e participação social em 

nosso País. Mais do que isso, aprendi muito 
nesses cinco anos de intensa atividade do 

projeto e pude trocar experiências com uma 
das equipes mais competentes e dedicadas 

com que já trabalhei”. 

Responsável pelas relações do 
Jogos Limpos com organizações 

internacionais, de novembro de 2012 a 
setembro de 2015.

“No projeto Jogos Limpos eu 
acompanhei a parceria com o Pacto 

Global da ONU, o que foi uma 
experiência à parte. Além de exigir o 

cuidado de garantir uma perspectiva 
integrada no planejamento das 

atividades, foi necessário dar um 
enfoque particularmente empresarial 
às atividades oriundas dessa parceria. 

Assim, a redação da publicação 
Combatendo a Corrupção no 

Patrocínio Esportivo e nas Ações de 
Hospitalidade – um Guia Prático teve 

intensa participação das empresas, 
tanto em sua fase de elaboração 

quanto na fase de revisão, com 
consultas públicas organizadas para 
lidar com os problemas encontrados 

por parte do público-alvo do guia. 
A experiência foi extremamente 

interessante, já que me deu a 
oportunidade de ir além da mera 
articulação, com a construção de 

ferramentas úteis para as próprias 
empresas mobilizadas pelo projeto. 

Ponto de contato entre 
os Indicadores Ethos para 
Negócios Sustentáveis 
e Responsáveis e 
os Indicadores de 
Transparência Municipal.

Aline Marsicano 
Figueiredo

internacionalista

Ana Luíza  
Clementino

socióloga

Ana Lúcia de  
Melo Custódio

bacharel em letras

Angélica Rocha
administradora e mestre  

em  administração  
pública

Benjamin  
Gonçalves

jornalista

Coordenadora local do Jogos Limpos 
em Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e 
São Paulo (SP), de janeiro de 2012 a 
abril de 2013, e coordenadora nacional 
do projeto, de abril de 2013 a março 
de 2014.
“Desde o início, ficou claro para 
mim que o Jogos Limpos não seria 
apenas mais um projeto que eu 
coordenaria. Após mais de dez anos 
de envolvimento com diferentes 
iniciativas, eu logo percebi que 
estava diante de algo extremamente 
complexo e desafiador. Nenhum 
projeto, instituição, secretaria ou 
ministério seria capaz de, por si 
só, dar conta de lidar com todos os 
aspectos de um megaevento esportivo, 
dada a quantidade de temas, de 
interesses e, por que não dizer, de 
vidas envolvidas. Esse período no 
projeto deixou claro para mim que 
a população brasileira não pode ser 
subestimada na sua capacidade de 
ter uma leitura crítica da realidade. 
A Copa do Mundo evidenciou isso. 

Foi também uma oportunidade para 
lidar com as diferenças culturais 

que influenciam a aplicabilidade de 
agendas globais, tais como o combate 

à corrupção. Um exemplo simples disso 
é a questão de se dar ou não brindes, 

que suscitou intensos debates em 
todos os workshops de compliance e 

nas consultas públicas do guia. Isso 
porque, no Brasil, ‘fazer um agrado’ 

é parte da cultura de negócios, o 
que não acontece em outros países. 

Pessoalmente, foi um grande 
aprendizado, não apenas em termos 
de metodologia e gestão de projeto, 

mas de diálogo com as diferentes 
realidades de pequenas, médias 

e grandes empresas. Foi também 
inspirador saber que, apesar dessas 
diferenças, apesar das dificuldades 

técnicas e políticas, há muita vontade 
de mudar, de tornar os negócios mais 

transparentes e, finalmente, combater 
a corrupção em todas as suas formas 
– do brinde exagerado às fraudes em 

licitações”.

Grupos de cidadãos se organizaram 
desde o início da preparação do País, 
cobrando transparência e justificativas 
para as decisões. As manifestações 
de junho de 2013 surpreenderam 
muitos, mas não surgiram do nada. A 
Copa, ao final, foi uma grande festa e 
até mais bem-sucedida do que muita 
gente previu. Depois da festa, sempre 
fica a necessidade de arrumar a casa. 
Muitos ignoram essa etapa, outros 
decidem ajudar. A Copa evidenciou 
as nossas maiores debilidades e os 
nossos maiores potenciais. Ficaram 
questionamentos que farão parte 
da minha vida por muito tempo, 
profundos a ponto de me fazerem 
redirecionar as prioridades pessoais e 
profissionais. O trabalho com os Jogos 
Limpos está chegando ao fim, mas ele 
só me ajudou a ver que o caminho é 
longo e que temos muito a fazer pela 
frente”.

Coordenadora local do Jogos 
Limpos no Rio de Janeiro (RJ), de 
junho de 2013 a março de 2015, 
e coordenadora nacional do 
projeto, de março a dezembro 
de 2014.
“Participar do projeto Jogos 
Limpos foi mais do que um 
trabalho; foi uma satisfação 
profissional e pessoal por 
contribuir para uma iniciativa 
em prol da transparência, da 
integridade e do combate à 
corrupção. Foi uma oportunidade 
de exercer a cidadania na 
prática. Em suma, realizar o 
monitoramento e o controle 
social sobre os investimentos 
destinados à Copa do Mundo 
de 2014, à Olimpíada e à 
Paralimpíada de 2016 me 
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Profissionais do Ethos que 
fizeram toda a diferença

Caio Magri

sociólogo

Christiane  
Sampaio

jornalista

Coordenadora local do Jogos Limpos 
em Belo Horizonte (MG) e Salvador 
(BA), de abril de 2011 a setembro 
de 2014.
“Atuar como coordenadora do projeto 
Jogos Limpos em Belo Horizonte e 
Salvador foi uma grande oportunidade 
de amadurecer minha experiência 
profissional no campo da participação 
social, governança local e advocacy em 
redes. Foi desafiador e estimulante 
agrupar vozes dissonantes nesses 
territórios. O Instituto Ethos me 
ofereceu autonomia para a construção 
de uma ampla rede local de parceiros, 
que contou com a participação de 

nossa organização, social e coletiva, 
em espaços de debate e construção 

fora do Brasil, me mostrou como nós 
sabemos nos articular em torno do que 

acreditamos. Tem uma passagem que 
eu não esqueço e que ilustra isso. Eu e 

mais uma colega do projeto estávamos 
participando de uma reunião sobre 
ações de combate à corrupção com 

especialistas no Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc), 

em Viena. Pessoas de dezenas de países 
estavam ali. Foi quando eu percebi que 

éramos os únicos representantes de 
uma organização social. Além disso, 

estávamos mostrando um projeto 
diferente, construído essencialmente 

a partir do diálogo e que reunia um 
coletivo multissetorial. Isso eu levo 

comigo para a vida e para a minha 
luta, sempre acreditando no poder da 

construção coletiva e participativa”.

Betina Sarue

cientista social

Bruno Videira

advogado

Coordenador local do projeto 
Jogos Limpos em Curitiba (PR), 

Porto Alegre (RS) e São Paulo 
(SP), de maio de 2013 a setembro 

de 2014, e coordenador da 
Construção dos Acordos 

Setoriais desde essa data até 
dezembro de 2015.

Membro da equipe de elaboração do 
Jogos Limpos e coordenadora nacional 

de Integridade do projeto, entre 
janeiro de 2011 a fevereiro de 2013.

“Para mim, falar sobre o Jogos 
Limpos é fácil. Participei do processo 

de concepção do projeto, desde 
que o Brasil foi apontado para 

receber os megaeventos, e logo me 
envolvi com as questões centrais 

que nortearam as propostas do 
trabalho. Depois disso, definir 

atividades e arenas de participação, 
criar um planejamento de longo 

prazo, contratar a equipe em cada 
um dos Estados e articular parcerias 
locais e nacionais, com os diferentes 
governos envolvidos, com empresas 

e com organizações da sociedade 
civil, foi um aprendizado enorme. 

Era um processo de construção de 
um coletivo, que precisaria estar 

alinhado em torno de um objetivo 
comum: dar a nossa contribuição para 

que os jogos deixassem um legado 
positivo para o País. Os desafios 
foram imensos e proporcionais 

aos ensinamentos que tivemos em 
cada cidade e nacionalmente. Além 

disso, a articulação internacional foi 
um aprendizado à parte. Mostrar a 

representantes das três esferas de 
governo, empresas, ONGs, coletivos 
de jovens ativistas e pesquisadores de 
universidades públicas e privadas. Foi 
uma vivência rica estar em diálogo com 
essa diversidade de atores.  
A experiência revelou a pluralidade 
das formas de exercer o controle e o 
acompanhamento da gestão pública 
no Brasil. Não há um modelo único. É 
uma construção política nova e que 
exige uma participação cidadã atenta, 
crítica e criativa. Mas foi reconfortante 
saber que há pessoas dispostas a 
romper barreiras pela construção de 
governos mais participativos”.

Diretor executivo do Instituto Ethos e 
gerente do projeto Jogos Limpos desde a 
sua concepção, em 2009
“Meu aprendizado ao longo dos 5 anos 
do Projeto Jogos Limpos foi intenso 
em descobertas. A primeira, e a mais 
reveladora, foi compreender que as 
organizações responsáveis pela Copa 
do Mudo de Futebol são máquinas 
de negócios onde o esporte é a última 
das prioridades. Se transformaram em 
empreiteiras de obras e marketing. E 
contaminaram todas as relações público-
privadas. Isso só nos fez aguçar a busca 
pela transparência.

Ajudamos a criar e aprovar leis como 
a Lei de Acesso a Informação e a Lei 
Anticorrupção. Com isso aprendemos a 
atuar em advocacy com maior eficácia. 
Legados importantes para o Ethos e para 
a sociedade brasileira.
Aprendemos a utilizar essas leis para 
questionar a transparência dos governos e 
para pautar as empresas para o desafio as 
políticas de integridade. Fomos exigidos 
ao máximo para articular e construir 
os acordos setoriais de integridade na 
área da saúde e do patrocínio esportivo. 
Recriamos e inovamos nas metodologias.
Pela primeira vez na história do Ethos 
pudemos atuar com uma equipe técnica 
localizada fora da cidade de São Paulo. 
Recife, Brasília, Belo Horizonte. Rio de 
Janeiro e Salvador foram as bases de 
trabalho que se estenderam por todas as 
sedes dos jogos da Copa.”
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Coordenador local 
do Jogos Limpos em 
Brasília (DF), Manaus 
(AM) e Mato Grosso 
(MT), de maio de 2011 a 
março de 2012.

Assessora de imprensa do 
Instituto Ethos, de abril de 

2004 a outubro de 2015.

Coordenador nacional de mobilização 
do projeto do Jogos Limpos, entre abril 

de 2011 a abril de 2013. Atualmente 
é assessor executivo da diretoria do 

Instituto Ethos.
“Tenho um apreço muito grande pelo 

Jogos Limpos. Primeiro, porque me 
deu a oportunidade de trabalhar 

no Ethos. Segundo, porque foi um 
projeto inovador, no sentido de aliar 

a ação coletiva a temas de grande 
importância para o País, como a 

transparência e o combate à corrupção, 
com a oportunidade e a visibilidade 
dos megaeventos. Por último, e não 

menos importante, porque tive a 
oportunidade de visitar 12 capitais 

do Brasil e perceber a importância da 

Diretor-
presidente do 
Instituto Ethos 
desde novembro 
de 2010.

Gerente de Comunicação do 
Instituto Ethos, entre fevereiro 
de 2013 a fevereiro de 2015.

Gerente de Comunicação 
do Instituto Ethos até 
maio de 2011 e membro 
da equipe de elaboração 
do projeto.

Felipe Saboya

engenheiro

Francisco Sadeck

economista

Cristina Spera

jornalista

Denise Barbosa

jornalista

João Gilberto  
de Azevedo  

(in memoriam 1965-2011)

administrador Jorge Abrahão
engenheiro e  

administrador de  
empresas

articulação e do diálogo como passos 
decisivos para o amadurecimento da 

nossa democracia. Penso que o projeto 
deu a sua parcela de contribuição 

ao País nesse sentido. Geramos 
debates e referências que ajudaram os 

governos a moldar políticas públicas; 
mobilizamos diferentes organizações 

da sociedade civil em torno de uma 
pauta comum; e demonstramos 

às empresas a importância de 
atuar conjuntamente. O principal 
aprendizado que levo do projeto é 

observar na prática que a premissa 
básica da superação dos problemas 

do nosso País reside na confiança, no 
respeito e no diálogo entre os diversos 

segmentos da nossa sociedade”.

Coordenadora nacional de Integridade 
do Jogos Limpos, entre novembro de 
2010 a dezembro de 2011.
“O Jogos Limpos foi uma experiência 
importante de articulação de 
atores e de leitura de cenários, 
uma oportunidade importante 
de trabalhar transparência numa 
iniciativa de muita visibilidade 
e polêmica. Para mim, foi um 
aprendizado e um prazer pela 
qualidade da equipe de todo o Brasil, 
pela inovação e pelo desafio que o 
projeto apresentou”.

Coordenadora local do Jogos 
Limpos em Brasília (DF), 

Manaus (AM) e Mato Grosso 
(MT), de março de 2012 a 

setembro de 2014.

Coordenadora nacional de Integridade 
do Jogos Limpos, desde março de 2013.
“O Jogos Limpos contribuiu 
imensamente para o meu 
aprofundamento nos temas de 
integridade e combate à corrupção. O 
projeto trouxe uma ‘perspectiva macro’ 
dos desafios que o País tem nesse 
tema e foi essencial para que o Ethos 
começasse a dar sotaque regional às 
suas estratégias. Ao mesmo tempo que 
possibilitou que tivéssemos melhor 
entendimento sobre as diferentes 
regiões do Brasil em termos de 
políticas públicas, o projeto também 
permitiu organizarmos uma rede de 
contatos de pessoas e organizações 
que atuam no combate à corrupção. 

Júlia Fernandez

internacionalista

Marina Ferro

socióloga

Luciana Aguiar

administradora

Lisandra Arantes

advogada

Responsável pela relação do projeto Jogos 
Limpos com organizações internacionais, em 
especial com o Pacto Global da ONU, entre março 
e novembro de 2012.

Como instituição, o Ethos enfrentou 
enormes desafios durante o percurso 
do projeto, mas essas dificuldades nos 
fortaleceram. Tivemos de inventar 
e criar processos para lidar com 
diferentes questões, nos posicionar 
rapidamente e ainda atender à grande 
expectativa que se tem em relação ao 
Ethos quando se trata desse tema. 
Acho ainda que contribuímos muito 
para o amadurecimento do setor 
empresarial no tema da integridade, 
começando a provocar uma mudança 
de comportamento e nas regras do 
jogo nos negócios. Pessoalmente, 
levo a marca de pessoas incríveis que 
conheci, das mais diferentes formações 
e experiências de vida. Todas elas 
acrescentaram muito ao crescimento 
pessoal e, com certeza, levarei como 
amigos para além do projeto”.
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Coordenadora nacional do Jogos 
Limpos, desde março de 2015.

“Participar do Projeto Jogos Limpos foi 
uma grande experiência profissional e 

pessoal. Num momento de transição 
de carreira, pude me deparar com um 

universo completamente diferente: 
organizações que atuam de variadas 

formas em causas sociais, promovendo 
mudanças, às vezes pequenas, às 
vezes imensuráveis, em busca de 

uma sociedade mais justa, mais 
humana, possibilitando um ambiente 

favorável para um desenvolvimento 
socioeconômico sustentável. No 

pouco tempo que atuei no projeto, 
foi possível perceber a grandeza 

das suas ações e a possibilidade de 
contribuir com mudanças importantes 

na construção de um futuro melhor. 
Foi de grande valia a oportunidade de 
trabalhar no Ethos e poder contribuir 

de alguma forma com essa iniciativa 
que envolveu diferentes áreas de 

meu interesse de uma maneira que 

Rafael dos Santos
sociólogo e mestre em 

administração

eu jamais imaginaria. As diversas 
áreas de atuação do Jogos Limpos 
me fizeram também evoluir como 

cidadã, ao reconhecerem formas de 
participação ativa e possibilitarem meu 

envolvimento em discussões amplas, 
que vão da integridade, da ética e do 
combate à corrupção às questões de 
diretos humanos, recursos naturais, 
desigualdade social e muitas outras. 

Nas ações pontuais, pude discutir e 
aplicar os Indicadores de Transparência, 

pelos quais desenvolvi um especial 
apreço ao compreender os resultados 

que essa ação pode proporcionar. É um 
projeto que deixa legados tangíveis e 

intangíveis para a sociedade e também 
para os profissionais envolvidos”.

Profissionais do Ethos que 
fizeram toda a diferença

Paula Oda
economista e mestre em 

economia política

Coordenador local do Projeto Jogos 
Limpos em Fortaleza (CE), Natal (RN) e 
Recife (PE), de maio de 2011 a setembro 
de 2014.
“O Projeto Jogos Limpos foi uma 
experiência profissional incrível para 
mim. A possibilidade de atuar num 
tema relativamente novo, numa 
pegada multissetorial, integrando 
estratégias e atores em três Estados 
do Nordeste (Pernambuco, Ceará 
e Rio Grande do Norte) se mostrou 
um desafio gigantesco. Ao mesmo 
tempo, articular as estratégias 
locais com o cenário nacional, 
contribuindo diretamente para um 
legado positivo nessas cidades, foi 
algo bastante gratificante. Antes do 

projeto, o tema da transparência era 
algo pouco frequente nos debates 
e na atuação política local. Com o 
tempo, ele se tornou central, gerando 
impacto até hoje. Isso foi também 
muito gratificante. Ainda vejo 
diversos dos temas e abordagens 
utilizados no projeto sendo discutidos 
cotidianamente nessas cidades. O 
projeto contribuiu ainda para uma 
nova forma de superar barreiras entre 
setores sociais. Em algumas cidades, 
conseguimos fazer as empresas e 
as organizações da sociedade civil 
trabalharem em conjunto. Foi muito 
interessante ver, ao longo do projeto, 
lideranças locais aparecendo e a 
construção de novos relacionamentos 
entre atores que não dialogavam 
entre si”.

Coordenadora financeira desde 
março de 2011.

“O Jogos Limpos foi a motivação pela 
qual eu quis vir trabalhar no Instituto 
Ethos. Por aí dá para ter uma ideia do 
quanto eu me sinto profundamente 

alinhada e comprometida com 
a essência desse projeto. Além 

disso, ele foi fundamental para 
a minha formação como cidadã. 

Sou administradora de empresas, 
ou seja, uma formação com foco 

microeconômico, com pouca visão de 
governança pública e da sociedade 

de um modo mais geral. A partir 
do projeto, meu mapa mental de 

instâncias públicas e de mecanismos 
de controle social de que dispomos 

aumentou enormemente, assim como 
meu conhecimento sobre os processos 

e ritos do Poder Legislativo. Tanto ou 
mais rico que isso, porém, foi o fato 

de a equipe do projeto estar alocada 
e ser constituída por pessoas de 

vários lugares do Brasil, o que trouxe 
um desafio de gestão nacional e de 

conciliação de culturas e jeitos de fazer 
juntos isso que chamamos de nosso 
projeto, nossa contribuição para um 

País melhor”. 

Mathias Rath
assistente social

Coordenadora local do 
Jogos Limpos no Rio de 
Janeiro (RJ), de maio a 
agosto de 2011.

Nayara Martim

psicóloga Paula Marchiori
designer e arquiteta

Mary Matsumura
administradora

Coordenador local do Jogos Limpos em 
Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e São 
Paulo (SP), de abril de 2011 a janeiro 
de 2012.
“Trabalhar no projeto foi muito 
gratificante. Aprendi e ao mesmo 
tempo me senti útil. Pude conviver 
com pessoas interessantes e conhecer 
as estratégias que o Ethos usa para 
encontrar o ponto comum entre 
diversas organizações e construir ações 
coletivas. Acredito que o projeto teve 
um papel interessante na luta pela 
transparência, como na participação 
da Consocial. Sinto que a gente 

Coordenadora de marca 
do Instituto Ethos, 
entre novembro de 2011 
e julho de 2014, tendo 
sido responsável pela 
consolidação da marca do 
projeto Jogos Limpos.

contribuiu com as novas legislações, 
como a Lei de Acesso à Informação, e 
com diversos processos de controle 
da corrupção. Para mim, a Copa do 
Mundo foi um bom argumento, mas 
o legado do projeto está associado ao 
debate e às leis que vieram em seguida. 
Quando eu explico o projeto, sempre 
me perguntam da Copa: ‘E aí, vocês 
descobriram o quê? Pegaram algum 
caso de desvio?’. Mas não era esse o 
foco nem é o legado. O legado foi tirar 
as pessoas da sua especificidade no 
processo de combate à corrupção. 
Fazer as pessoas pararem de olhar o 
seu tijolinho para olhar a construção”.
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Coordenadora local do 
Projeto Jogos Limpos no Rio 
de Janeiro (RJ), de agosto de 
2011 a maio de 2013.

Tábata Villares

internacionalista

Tiago Krupinsk Cruz

produtor de eventos

Oded Grajew
engenheiro e  

administrador
Rita Lamy

advogada

Membro da equipe que 
elaborou o Jogos Limpos e 
responsável pela relação do 
projeto com organizações 
internacionais, em especial 
com o Pacto Global da ONU, de 
janeiro de 2010 a julho de 2011.

Renato Raposo

jornalista e publicitário

Gerente de comunicação do 
Instituto Ethos, de agosto de 
2011 a abril de 2012. 

Produção dos eventos locais e 
seminários nacionais do Jogos 
Limpos, desde dezembro de 
2011. 

Ricardo Young

empresário e vereador

Diretor-presidente do 
Instituto Ethos, entre 

janeiro de 2009 e março de 
2010, período de elaboração 

do projeto para a Siemens 
Integrity Initiative. 

Diretor-presidente do 
Instituto Ethos no período 

de seleção do projeto 
pela Siemens Integrity 

Initiative, entre março e 
novembro de 2010.

Pedro Z. Malavolta

jornalista

Paulo Itacarambi

engenheiro

Coordenador de Comunicação do Jogos 
Limpos, de abril de 2011 a setembro 
de 2015.
“Trabalhar num projeto de abrangência 
nacional foi incrível. Era sempre 
um desafio tentar fazer funcionar 
em todas as cidades-sede uma ação 
pensada nacionalmente. Saio do 
projeto mais convencido da diversidade 
do Brasil e, ao mesmo tempo, 
percebendo melhor aquilo que é 
comum nas grandes cidades brasileiras. 
Acho que consegui contribuir para 
que a área de comunicação ajudasse 
o projeto a atingir seus objetivos. 
Foi profissionalmente instigante 

Membro da equipe de 
elaboração do projeto e 

diretor vice-presidente do 
Instituto Ethos entre agosto 

de 2009 a janeiro de 2014.

planejar a comunicação de um projeto 
inteiro e com tanto tempo de duração. 
Das ações para garantir mais acesso 
ao site do projeto, à produção dos 
materiais impressos e à organização 
dos debates, passando pelas ações de 
assessoria de imprensa. Nesse ponto, 
acho que fomos muito efetivos. O 
projeto foi pauta de todos os grandes 
veículos nacionais e dos principais 
jornais e emissoras de rádio e TV locais. 
E essa exposição na mídia, que, de 
certa forma, é um reconhecimento, 
contribuiu para facilitar o diálogo com 
o poder público”.

Renato Moya

relações públicas

Ponto de contato entre os Indicadores 
Ethos para Negócios Sustentáveis 
e Responsáveis e os Indicadores de 

Transparência Municipal.
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Para a realização do projeto Jogos Limpos, o Instituto Ethos 
foi buscar recursos no Banco Mundial, a partir do edital da 
Siemens Integrity Initiative. Foram disponibilizados  
US$ 3.106.337,74, para serem utilizados durante os cinco 
anos de realização do projeto. Esse valor, convertido em 
reais, somou, na época, cerca de R$ 5,6 milhões. 

A previsão de gastos até a finalização do Jogos Limpos 
ficará dentro da verba projetada inicialmente (veja gráficos), 
levando em conta a variação do dólar. Segundo Mary 
Matsumura, coordenadora financeira do projeto, um dos 
principais desafios foi exatamente a flutuação da moeda 
estrangeira: “Nos primeiros meses do projeto, tivemos 
uma desvalorização do dólar, o que gerou dificuldades no 
pagamento dos serviços orçados e contratados naquele 
período. Com a variação da moeda americana nos últimos 
dois anos, essa diferença foi compensada e acabamos com 
mais recursos em reais do que fora projetado inicialmente”. 

Um ponto que também exigiu atenção foi a necessidade 
de alinhar  os procedimentos administrativo-financeiros do 
Instituto Ethos ao modelo de gestão e prestação de contas 
exigido pelo patrocinador e vice-versa. “Foi necessário, 
inclusive, investir numa ferramenta de controle financeiro 
específica para o projeto Jogos Limpos”, explica Mary. 

A atuação em diversos locais do país foi o fator comum que 
trouxe questões em várias frentes ao Instituto Ethos que, 
até então, tinha equipe alocada apenas em São Paulo. A 
diferença de custo de vida em cada cidade-sede do projeto 
se mostrou um desafio para as políticas de gastos, por 
exemplo. Houve desafios legais como aquelas referentes à 
responsabilidade de provimento de infraestrutura fora da 
matriz e equivalência de políticas internas para funcionários 
externos. Houve também desafios logísticos quanto a 
equipamentos, documentos e transações financeiras. O 
projeto levou o Instituto Ethos a trabalhar a cultura interna 
e a criar soluções tecnológicas para superar esses problemas.

Transparência Financeira

Muitos aprendizados foram 

conquistados nessa gestão 

financeira, os quais já estão 

sendo replicados em outras 

ações do Instituto Ethos. 
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Investimentos do projeto*

Realizado Previsto
Total % do total

Grupo de despesas Jan11 a Jul15 Ago15 a Dez15

Equipe 3.575.327,10 500.000,00 4.075.327,10 70%

Viagens 567.789,09 45.000,00 612.789,09 10,6%

Outros Custos1 436.825,45 262.500,00 699.325,45 12,1%

Custos Gerais2 365.465,02 18.000,00 383.465,02 6,6%

* Valores em Reais
1. Outros Custos: custos diretamente relacionados a um evento ou atividade do projeto, como por exemplo, assessoria de imprensa, 
serviço de buffet, fotografia, impressão de materiais, consultorias, diagramação de peças etc.
2. Custos Gerais: em uma descrição geneerica, pode-se dizer que são despesas de escritório e de manutenção do projeto como um todo. 
Ex: auditoria, custos com celular, correios, motoboy, material de escritório, rateios de aluguel, luz, material de escritório etc.

Distribuição por grupos de despesas
Realizado + previsto (valores em Reais)

Equipe

4.075.327,10
70%

Viagens

612.789,09
11%

Outros custos

699.325,45
12%

Custos gerais

383.465,02
7%
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Questão ética
Durante o desenrolar do projeto Jogos Limpos, o 
Instituto Ethos deparou-se com uma questão delicada 
que envolvia a transparência e a ética nos negócios da 
empresa Siemens no Brasil. Em agosto de 2013, a imprensa 
divulgou um acordo feito pela empresa com o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a respeito de 
um suposto cartel que teria agido até 2007 em licitações 
de trens e metrôs em diferentes Estados brasileiros, mas 
concentrando-se em São Paulo.

Por conta dessa denúncia, o governo paulista convidou 
13 organizações da sociedade civil para participar de 
uma comissão de acompanhamento das investigações 
realizadas pela Corregedoria-Geral da Administração 
(CGA) do Estado de São Paulo. O Ethos foi uma delas 
e, após um debate interno, decidiu participar. “Em 
1994, quando começaram as denúncias a respeito do 
‘mensalão’, o governo federal também convidou o Ethos 
para participar de um grupo para debater medidas de 
prevenção à corrupção. Até para evitarmos partidarismos, 
não poderíamos recusar o convite do governo paulista”, 
explica Paulo Itacarambi, na época vice-presidente do 
Ethos. “Estávamos conscientes dos riscos políticos, 
financeiros e de reputação envolvidos nessa decisão, mas 
consideramos que poderíamos dar uma contribuição 
relevante ao processo e que o momento apresentava 
uma oportunidade de avanço na agenda de promoção da 
integridade e combate à corrupção.”

A decisão de participar dessa comissão gerou dúvidas 
internas no Instituto Ethos e também críticas ao instituto 
na imprensa e na sociedade.

Nesse contexto, criou-se um grupo dentro do Ethos, 
reunindo a equipe contratada e membros do Conselho 
Deliberativo, para tratar dos muitos desdobramentos 
dessa denúncia sobre a existência de um cartel. Esse 
grupo ficou responsável por duas grandes ações. Uma 
delas foi a criação de mecanismos de resposta rápida para 
todos os questionamentos que aparecessem nas mídias 
e redes sociais. Ao mesmo tempo, conduzia-se uma 
avaliação interna sobre o comportamento das empresas 
associadas ao Ethos acusadas de participar do suposto 
cartel, já que a Siemens não era a única associada ao 
instituto listada na denúncia.

Esse foi um momento de 
turbulência, ao se constatar 
que o patrocinador de um 
projeto que trabalhava 
exatamente a mobilização 
pela transparência e pela 
ética na gestão público-
privada estava envolvido 
num processo de corrupção na 
contratação de serviços para 
o metrô e trens no Estado de 
São Paulo.”

Caio Magri, diretor executivo do Instituto Ethos
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O Conselho Deliberativo do Ethos se reuniu diversas vezes 
para avaliar a situação, discutindo inclusive a continuidade 
do projeto Jogos Limpos. “Esse debate foi profundo e duro. 
Ao final, sobressaiu uma avaliação muito próxima do que 
está nos princípios da organização, de que o Ethos trabalha 
com as empresas por uma agenda de mudanças nas práticas 
empresariais e não poderia se afastar de uma associada que 
fazia um importante movimento de combate a corrupção”, 
lembra Itacarambi.

De acordo com a reflexão feita pelo Conselho Deliberativo 
do Ethos, a criação da Siemens Integrity Initiative era 
parte da resposta da empresa contra práticas ilegais de 
concorrência. Era uma tentativa real de mudança de 
comportamento dentro e fora da Siemens, que partia do 
reconhecimento de seus erros anteriores a 2009. Receber 
recursos desse fundo não era, portanto, uma contradição 
com o combate à corrupção.

“Diante da posição da empresa em assumir a denúncia sobre 
o cartel do metrô e trens de São Paulo – cujas negociações 
ocorreram até 2007 –, reforçamos a nossa confiança de que 
a Siemens é protagonista nesse processo de mudança de 
comportamento, de visão, de estratégia, e por isso seguimos 
em frente com o projeto”, afirma Caio Magri.

No entanto, os meses de debate até chegar a essa conclusão 
coincidiram com o período aberto pela Siemens Integrity 
Initiative para receber propostas de entidades dispostas a 
participar da segunda rodada de financiamento de projetos. 
Como ainda não estava definido se sua relação com a 
Siemens continuaria, o Ethos preferiu não inscrever um 
novo projeto para concorrer ao fundo.

Esse período de instabilidade também dificultou algumas 
ações do projeto Jogos Limpos. Foi o caso dos acordos 
setoriais. Poucos dias antes de aparecerem na imprensa 
as informações sobre o suposto cartel, o Instituto Ethos 
havia coordenado a finalização do texto para um acordo 
entre empresas da área de energia e acertado a data para 
a cerimônia pública de assinatura do acordo. “Quando 
estourou o caso, o processo inteiro foi congelado. É muito 
difícil explicar que um grupo de empresas, ao se reunir a 
fim de definir regras para melhorar seus procedimentos 
licitatórios, está combatendo a corrupção, e não criando 
um cartel”, lembra Marina Ferro, coordenadora nacional de 
integridade do projeto Jogos Limpos, que estava à frente da 
elaboração daquele acordo setorial. Marina espera que seja 
possível retomar esse processo em breve.

O Instituto Ethos manteve sua posição permanente de 
diálogo aberto e transparente com a Siemens, reiterando o 
seu compromisso e a sua confiança de que essa mudança na 
gestão da empresa é uma referência e deve ser exemplo para 
outras organizações.
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Nota pública do Instituto Ethos

Diante do noticiário sobre suposto cartel em licitações 
de trens e metrôs, vimos esclarecer a natureza de nossa 
parceria com a Siemens. 

Nas últimas semanas, a imprensa tem veiculado uma 
série de notícias acerca da investigação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a respeito 
do suposto cartel em licitações de trens e metrôs em 
diferentes Estados do Brasil, que envolve empresas 
como a Alstom, a Bombardier, a CAF, a Mitsui e a 
Siemens, entre outras.

O Instituto Ethos vem a público esclarecer a natureza 
da parceria que desenvolvemos desde 2010 com a 
Siemens, por meio da Siemens Integrity Initiative, para 
financiamento do projeto Jogos Limpos Dentro e Fora 
dos Estádios. Essa parceria tem como objetivo buscar 
acordos de integridade com empresas e compromissos 
de transparência com governantes, além de oferecer 
ferramentas para ações coletivas de monitoramento 
e controle social sobre os investimentos públicos, 
especialmente os destinados à Copa do Mundo de 2014 
e à Olimpíada e Paralimpíada de 2016. As contas do 
projeto Jogos Limpos são auditadas anualmente por uma 
consultoria independente (BDO) e estão à disposição do 
público em: http://www.jogoslimpos.org.br/conheca-o-
projeto/prestacao-de-contas/.

O que é a Siemens Integrity Initiative
Após ser comprovado o envolvimento de seus executivos 
em casos de subornos internacionais até 2007, a Siemens 
global celebrou, em julho de 2009, um acordo com o 
Banco Mundial para, entre outras ações, criar um fundo 
de financiamento de projetos de combate à corrupção 
nos diversos países do mundo, num total de US$ 100 
milhões, a serem gastos em 15 anos. Esse fundo chama-
se Siemens Integrity Initiative. No primeiro semestre 
de 2010, foi realizada a primeira chamada pública para 
apresentação de projetos pelas organizações não 
governamentais. Aproximadamente 300 ONGs de 66 
países se apresentaram, inclusive o Instituto Ethos.

O Projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios, 
apresentado pelo Instituto Ethos, foi um dos 30 
escolhidos para receber recursos daquele fundo por 
cinco anos, ou seja, até 2015. Esse projeto foi lançado 
oficialmente em 9 de dezembro de 2010, no Dia Mundial 
de Combate à Corrupção. Durante os três meses 
seguintes, a equipe do projeto foi contratada e criado 
o primeiro órgão de acompanhamento do projeto – 
o Comitê Nacional de Coordenação e Mobilização, 
instalado no dia 23 de março de 2011. Esse comitê é 
constituído por organizações da sociedade civil, órgãos 
de controle, entidades de classe, órgãos multilaterais e 
universidades.

As atuais revelações divulgadas pela imprensa a respeito 
da ação do Cade não questionam nem invalidam o 
programa Siemens Integrity Initiative, uma vez que os 
fatos ora divulgados ocorreram antes de 2007 e estão 
entre as razões que motivaram a criação dessa iniciativa 
global da empresa.

Ethos esclarece parceria com a Siemens
Pouco depois de vir a público que a Siemens havia assinado um acordo de leniência com o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) para denunciar um cartel nas obras de trem e metrô no Estado de São Paulo e no 
Distrito Federal, o Instituto Ethos, visando dar transparência e garantir explicações para a sociedade, publicou, em 
6 de agosto de 2013, a nota pública que reproduzimos a seguir. Além de explicar sua relação com a Siemens Integrity 
Initiative, o texto traz um balanço dos principais resultados do projeto Jogos Limpos até aquele momento.
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Ações do Instituto Ethos em favor da integridade e do combate à corrupção

1. Pacto Empresarial pela Integridade  

e contra a Corrupção

Em 2006, como forma de reagir às denúncias de empresas 
que participavam do que se convencionou chamar de 
“mensalão”, o Ethos e várias organizações multilaterais 
e da sociedade civil criaram o Pacto Empresarial pela 
Integridade e contra a Corrupção, um compromisso 
voluntário que as empresas assumem para aprofundar 
a ética e a transparência nas relações entre si, com o 
mercado e com o setor público. As organizações que 
ajudaram a articular esse pacto com o Instituto Ethos 
foram: o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crime (UNODC); o Pacto Global da ONU, a Patri 
Políticas Públicas, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e o Fórum Econômico Mundial. 
A Alston e a Siemens estão entre as 349 signatárias dessa 
iniciativa. Para se manterem no pacto, as empresas e 
entidades de classe signatárias precisam responder 
anualmente um questionário de 70 perguntas que 
pede evidências de que elas estão pondo em prática os 
compromissos assumidos. Conheça a lista de empresas 
signatárias em www.empresalimpa.ethos.org.br/.

2. Grupo de Trabalho Empresas pela Integridade

O grupo foi criado em 2007 pelas mesmas entidades que 
instituíram o Pacto Empresarial pela Integridade e contra 
a Corrupção. Seus objetivos são promover a troca de 
experiências entre as empresas signatárias em suas ações 
de implantação de sistemas de compliance e gestão de 
risco voltadas à promoção da integridade e ao combate 
à corrupção, bem como propor o aperfeiçoamento das 
políticas públicas de promoção da integridade e da 
transparência. São 43 empresas participantes do GT, a 
Alstom e a Siemens entre elas.

3. Cadastro Empresa Pró-Ética

Lançado em 9 de dezembro de 2010, para marcar o Dia 
Mundial de Combate à Corrupção, o Cadastro Nacional 
de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade 
– Cadastro Empresa Pró-Ética – é uma iniciativa da 
Controladoria-Geral da União (CGU) e do Instituto Ethos 
para avaliar e divulgar as empresas voluntariamente 
engajadas na construção de um ambiente de integridade 
e confiança nas relações comerciais, inclusive naquelas 
que envolvem o setor público. Para fazer parte desse 
cadastro, a empresa precisa preencher um questionário 
que exige documentos comprobatórios para cada 
resposta dada. Caso apresente todos esses documentos e 
seu nome não conste do Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (Ceis), ela poderá fazer parte do 
Pró-Ética.

Ao aderir ao Cadastro Empresa Pró-Ética, a organização 
assume o compromisso público e voluntário, perante 
o governo e a sociedade, de que adota medidas 
para prevenir e combater a corrupção dentro de sua 
instituição, em favor da ética nos negócios. 

O cadastro possui um comitê gestor formado pela 
Controladoria-Geral da União (CGU), Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabilidade Social, Confederação 
Nacional de Indústrias (CNI), Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), BM&F Bovespa, Ministério de 
Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex), Instituto de Auditores Independentes do 
Brasil (Ibracon) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae).

Até o momento, 15 empresas foram aceitas no cadastro: 
3M do Brasil, AES Eletropaulo, AES Sul, AES Tietê, Banco 
do Brasil, Banco Santander do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Celesc, CPFL Energia, Dudalina, Duratex, 
Siemens, EDP Energias do Brasil, Infraero e Johnson 
Controls Building Efficiency.

4. Mobilização

Ao longo dos últimos dois anos, o Ethos divulgou 
posicionamentos, mobilizou empresas e a sociedade 
civil e participou de audiências públicas na defesa da 
transparência pública e da responsabilização civil da 
pessoa jurídica. Com isso, contribuiu para a aprovação 
de duas leis importantes para o avanço da transparência 
e do combate à corrupção: a Lei de Acesso à Informação 
Pública (nº. 12.527/11) e a Lei Anticorrupção Empresarial 
(nº. 12.846/13), sancionada pela presidenta Dilma Rousseff 
no dia 1º de agosto de 2013.

O Instituto Ethos apresentou em 2008, durante reunião 
do Conselho Nacional de Transparência Pública e 
Combate à Corrupção da Presidência da República, 
proposta oriunda da Conferência Ethos para a criação de 
uma legislação com os mesmos objetivos da Lei nº. 12.846. 
Ao punir diretamente as empresas pegas em atos de 
corrupção, e não os funcionários envolvidos, essa lei pode 
ajudar a impedir que questões como as que estão sendo 
denunciadas pela imprensa se repitam.

No caso da Lei de Acesso à Informação Pública, também 
acompanhamos a regulamentação nos Estados e 
municípios que receberam jogos da Copa.
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6.3. Obtenção do compromisso público com a 
transparência municipal de todos os prefeitos eleitos 
em 2012 nas cidades-sede da Copa 2014. Neste momento, 
estamos em diálogo com todas essas prefeituras, 
para ampliar e aperfeiçoar os seus mecanismos de 
transparência.

6.4. Lançamento, em novembro de 2012, durante a 
Conferência Internacional de Combate à Corrupção 
(IACC), realizada em Brasília, dos Indicadores de 
Transparência Municipal, com os resultados apurados 
nas 11 cidades-sede mais o Distrito Federal.

Esses indicadores medem a transparência das 
informações, verificam a existência e o funcionamento 
dos canais de informação e dos mecanismos de 
participação e servem de estímulo e referência ao 
aperfeiçoamento desses mecanismos.

6.5. Aplicação da mesma metodologia nos Estados das 
cidades-sede, já que várias obras e investimentos são de 
responsabilidade dos governos estaduais, como consta 
na Matriz de Responsabilidades. Os resultados foram 
publicados em junho deste ano.

6.6. Processo de estabelecimento de acordos setoriais 
de integridade em quatro grandes segmentos da 
economia: energia, saúde, transportes e construção civil. 
Trata-se de uma iniciativa pioneira no Brasil, inspirada 
por metodologia da Transparência Internacional, a qual 
acreditamos ser de extrema relevância para o avanço da 
agenda de prevenção e combate à corrupção em nosso 
país.

Considerando importante manter nossa habitual 
transparência, resolvemos apresentar ao público as 
informações aqui relatadas.

Instituto Ethos

5. Consocial

O Instituto Ethos participou ativamente da convocação 
e da organização da 1ª Conferência Nacional sobre 
Transparência e Controle Social (Consocial), integrando 
a Comissão Organizadora Nacional (CON), presidida pela 
Controladoria-Geral da União (CGU).

6. Principais resultados do projeto Jogos Limpos

Em seus três anos de atividade, o projeto Jogos Limpos 
Dentro e Fora dos Estádios conseguiu alguns resultados 
importantes, vários deles noticiados nas mídias locais, 
nacional e internacional:

6.1. Constituição e manutenção dos Comitês Locais nas 
12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Esses comitês 
reúnem quase uma centena de entidades da sociedade 
civil, empresas, entidades de classe e órgãos de controle 
externo e interno. Organizam atividades públicas, 
debates e oficinas sobre transparência e participação 
social, além de dialogar com os poderes públicos locais 
(Estado e município).

Os dados levantados nas oficinas e diálogos ajudaram a 
construir os Indicadores de Transparência Municipal e os 
Indicadores de Transparência Estadual. Essas atividades, 
por outro lado, garantiram a diminuição de famílias 
despejadas pelas obras da Copa e a participação social na 
regulamentação local da Lei de Acesso à Informação e no 
monitoramento dos orçamentos nas cidades-sede.

6.2. Participação do Ethos na Câmara Temática de 
Transparência da Copa do Mundo de 2014, desde sua 
criação, em 2011. Tendo como objetivo desenvolver 
soluções para garantir a transparência e a publicidade das 
ações preparatórias para o Mundial da Fifa, essa câmara 
é composta por representantes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios que participam 
do evento como cidades-sede, além de entidades da 
sociedade civil.
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Ethos acompanha apurações 
sobre cartel em São Paulo
Depois de quase seis meses de reuniões, o Instituto Ethos 
decidiu encerrar sua participação no Grupo Externo de 
Acompanhamento (GEA) das apurações administrativas 
relativas à denúncia de cartel nas licitações da área 
metroferroviária no Estado de São Paulo. E, com o 
propósito de dar transparência às suas ações, publicou, 
em 13 de janeiro de 2014, um comunicado com o balanço 
de suas ações no grupo, o qual reproduzimos a seguir.

Instituto Ethos encerra sua participação no GEA

Ao concluir que não tem novas contribuições a dar, 
a entidade deixa grupo que acompanha apurações 
relativas à denúncia de cartel em licitações.

Nesta segunda feira (13/1), o Instituto Ethos decidiu 
encerrar sua participação no Grupo Externo de 
Acompanhamento (GEA) das apurações administrativas 
relativas à denúncia de cartel nas licitações da área 
metroferroviária no Estado de São Paulo, por concluir que 
todas as contribuições que poderia dar já foram feitas.

Convidado pela Corregedoria-Geral da Administração 
(CGA) do governo paulista para integrar o grupo, o 
Ethos aceitou a solicitação por entender que seria uma 
excelente oportunidade de ajudar a esclarecer os fatos, 
contribuir para melhorar a gestão pública e aperfeiçoar os 
mecanismos de participação e controle social no Estado.

Já na reunião de instalação do GEA pelo governador 
Geraldo Alckmin, em 9 de agosto de 2013, Paulo 
Itacarambi, então vice-presidente do Ethos, indicou o 
que julgava necessário para a participação do instituto 
no grupo: os trabalhos do GEA não seriam investigativos, 
mas se limitariam a acompanhar os processos e 
resultados das apurações a serem feitas pelo governo 
paulista; os integrantes do grupo teriam plena liberdade 
para usar e divulgar as informações obtidas durante 
os trabalhos; e a apuração deveria alcançar todos os 
contratos de todas as empresas mencionadas no suposto 
cartel, para dirimir quaisquer dúvidas e garantir total 
transparência ao processo. Tais ponderações foram 
aceitas publicamente pelo governador.

Na primeira reunião de trabalho, além de registrar as 
demandas anteriores o Ethos solicitou que todas as 
pautas e atas das reuniões do GEA fossem amplamente 
divulgadas, que se verificasse a evolução patrimonial de 
todos os funcionários e ex-funcionários da Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia 
do Metrô envolvidos no caso e que eles fossem afastados 
de suas atuais funções para investigação.

Durante os trabalhos, o Ethos propôs que fossem 
levantados e divulgados todos os contratos com o 
governo paulista de todas as empresas envolvidas no 
cartel e verificado com que órgãos tais contratos foram 
feitos, quem os aprovou e que empresas participaram 
da licitação. Propôs também que esse levantamento 
servisse como pano de fundo para balizar os 
procedimentos de investigação do caso.

Além de sugerir tais medidas à CGA, o Ethos procurou 
dar transparência à sua participação no GEA, divulgando 
todas as informações que recebeu nas reuniões do grupo 
por meio de relatos em seu site.

O Ethos entende que o GEA deu relevantes contribuições 
ao trabalho da CGA, tanto em relação aos temas a serem 
investigados quanto à forma de abordagem e também 
sobre os procedimentos da administração pública para 
estabelecer preços de referência nas licitações e evitar a 
possibilidade de práticas de cartel, fortalecendo a CGA na 
realização de suas tarefas. Entretanto, em sua opinião, 
na função de acompanhamento das apurações o grupo 
tem pouco a acrescentar atualmente.

Diante dessas considerações, o Ethos decidiu encerrar 
sua participação nos trabalhos, contando com os 
compromissos assumidos pela CGA e pelo governo 
estadual de apurar todas as possíveis irregularidades 
envolvidas em suas relações com as empresas 
denunciadas. Entretanto, pretende continuar 
acompanhando as apurações relacionadas ao caso e se 
coloca à disposição para o diálogo.
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