
2º ENCONTRO DA INICIATIVA

COMPLIANCE NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE



As manifestações expressas por integrantes
dos quadros da Fundação Getulio Vargas e
por convidados que participam dos eventos e
transmissões online representam,
exclusivamente, as opiniões dos seus autores
e não, necessariamente, a posição
institucional da FGV.
Todos aqui presentes concordaram em
participar desse evento de forma espontânea
e autorizaram o uso de sua imagem para essa
transmissão que ficará disponível
posteriormente nos canais oficiais da FGV.



Agenda
Abertura – 10h às 10h15

• Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics

• Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Palestra “Programa de Compliance na Área da Saúde” – 10h15 às 10h45

• Alexandre da Cunha Serpa diretor de compliance para América Latina da

Allergan Aesthetics, certificado em compliance (CCEP e CPC-A) e autor de

livros em compliance

Q&A – 10h45 às 10h55

Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

• Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVethics

Apresentação resultados plenária – 11h30 às 12h00

• Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Encerramento – 12h00

•Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Abertura – 10h às 10h15

▪ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVEthics

▪ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVSaúde



O que busca a 
Iniciativa?

• A Iniciativa Compliance na 
Formação do Profissional da 
Saúde busca atender aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 
2030, enfatizando a 
importância da educação

• para acabar com a pobreza

• para reduzir a corrupção e o 
suborno

• para garantir maior 
integridade e a 
prosperidade para todos

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-etica-transparencia-integridade-e-compliance/projetos/compliance-formacao-profissional-saude


Qual o Objetivo da
Iniciativa?

• Formação do profissional de
medicina

• Desenvolvimento de módulos
educacionais

- Integridade

- Transparência

- Anticorrupção

- Compliance

• Apoiar professores no ensino
desses tópicos em medicina
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Cronograma

Segundas-feiras, das 10h00 às 12h00, ZOOM

Exceto no dia 13 de outubro

Terça-feira, das 10h00 às 12h00, ZOOM



Programas de Compliance 
na Área da Saúde

Alexandre da Cunha 'Serpa'



“Compliance” [na saúde]



Alexandre C. Serpa

- Grad. Ciências da Computação – UNESP – SJRP

- Pós Grad. Adm. Empresas - CEAG EAESP

- Certificado em Compliance – CCEP, CPC-A, e 
investigação de fraudes – CFE

- Professor Convidado – FGV-Law (RJ), FDV (ES), 
FIA, LEC, Católica Business School Nordeste

- Criador de Jogos de Tabuleiro sobre 
Compliance [grátis para uso não comercial] 
https://serpacompliancegames.blogspot.com/

- Autor de Livros

- 11 anos de experiência em Compliance em
Saúde – Indústria e Varejo

https://serpacompliancegames.blogspot.com/


A CEO da empresa quer implementar um novo programa que aumenta
os lucros e ajuda o meio-ambiente. “Eu não dou a mínima para o
meio-ambiente. Apenas quero o lucro. Vamos fazer isso!” Você diria
que ela ‘quis’ ajudar o meio-ambiente? Que ela tem algum mérito no
resultado?



A CEO da empresa quer implementar um novo programa que aumenta
os lucros e detona o meio-ambiente. “Eu não dou a mínima para o
meio-ambiente. Apenas quero o lucro. Vamos fazer isso!” Você diria
que ela ‘quis’ detonar o meio-ambiente? Que ela tem alguma culpa no
resultado?



Você sai de casa para comprar o carro X, na concessionária a
vendedora te convence a comprar o carro Y, que atende suas
necessidades e ainda por cima é mais barato que o carro X

OK?



Você sai de casa para comprar o carro X, na concessionária a
vendedora te convence a comprar o carro Y, que atende suas
necessidades e ainda por cima é mais barato que o carro X

E você descobre que ela te levou a comprar o carro Y pois ganharia
uma comissão da fabricante

OK?



A Médica te prescreve o medicamento Genérico GX que é perfeito
para tratar, de forma segura sua condição e mais barato que o
medicamento de marca/ referência, que tem anos de mercado

OK?



A Médica te prescreve o medicamento Genérico GX que é perfeito
para tratar, de forma segura sua condição e mais barato que o
medicamento de marca/ referência (RX), que tem anos de mercado

E você descobre que ela te prescreveu o GX pois ganharia uma
comissão da fabricante

OK?



...



...



Pois bem, o utilitarianismo traz sim a máxima de que uma decisão, ou ação, é
moralmente aceita se traz mais benefícios para mais pessoas do que malefícios,
mas essa proposição inicial deixa de lado uma pergunta bastante importante que
é “a distribuição dos benefícios e dos malefícios é homogênea, ou uma parcela
dos afetados será desproporcionalmente afetada pelos malefícios em
detrimento dos benefícios?’, em outras palavras, ‘há algum subconjunto dos
afetados que paga o pato mas não ganha nenhum benefício?’

SERPA, Alexandre. “Tomada de decisão ética”, LECCAST Podcast, Episódio 7,

https://open.spotify.com/episode/4IUI1CMvOWR0FiBueqJKSe



Onde está a moralidade, ou a Ética, de uma ação?

É inerente à ação e à motivação?

Ou é ligada ao resultado da ação?



“CALA A BOCA P***A, 

ESTOU PENSANDO”

“CALA A BOCA SUA

MULA, ESTOU

PENSANDO”

“TINHA QUE SER

LOIRA PRA

PERGUNTAR ISSO”

“VEM CÁ

GOSTOSA/O!”

Frases de um/a médico/a



“O certo é fazer o certo”

Isso não é Compliance









Muito focado na 
relação médica –
paciente?

Sim, mas há outros 
temas tratados, mas o 
ecossistema é 
demasiadamente 
complexo





Começa com cumprir os regramentos
existentes

o primeiro passo
o mínimo

mas “lawful but awful”
não Basta
zeitgeist



COSO –
Gerenciamento de 
Riscos 
Corporativos

https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-
Summary-Portuguese.pdf

https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-Portuguese.pdf




“Compliance Descomplicado” - https://www.amazon.com.br/Compliance-
Descomplicado-simples-direto-Programas-ebook/dp/B01DH79EH2

https://www.amazon.com.br/Compliance-Descomplicado-simples-direto-Programas-ebook/dp/B01DH79EH2


https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_the_psycholog
y_of_evil/transcript?language=en

https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_the_psychology_of_evil/transcript?language=en


Q&A – 10h45 às
10h55

Palestrante

• Alexandre da Cunha Serpa

Mediação

• Ligia Maura Costa



Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

▪ Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVEthics



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35

DINÂMICA SALAS E DETALHAMENTO DOS ATORES ESTRATÉGICOS

A divisão dos participantes em salas se dará partindo de 3 grandes atores 

estratégicos para o tema: 



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “corrupção” e “anticorrupção” junto a esses
3 atores, partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo
slide.

• Para a nossa discussão, entende-se por corrupção: “O abuso de poder para
ganhos privados” e “Uso indevido do poder confiado/recebido para ganhos
privados”. Ex: conflito de interesses; cartel; extorsão; nepotismo; fraude;
chantagem, etc.

• Já quanto ao tema da anticorrupção, trabalharemos com suas: causas, custos,
riscos, prevenção e soluções jurídicas para o seu combate.

• Lembrando que a corrupção pode ser tanto pública quanto privada.

• A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que
deverá registrar os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos
debates.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema da corrupção e anticorrupção?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas
durante o evento do dia 14 de setembro de 2020

Identificação de grandes temas prioritários:
corrupção/anticorrupção; compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Quais os desafios do Poder Público/Setor Privado/Sociedade Civil no
combate à corrupção no setor da saúde?

2. Quais tópicos devem ser abordados nas disciplinas que tratarão dessas
temáticas? Pensar em palavras-chave.



▪ ORIENTAÇÃO QUANTO A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

REGRA DA CHATTAM HOUSE 

▪ Para o bom funcionamento dos grupos e para que o diálogo flua num

ambiente de confiança mútua, os participantes deverão se abster de

divulgar a identidade e a afiliação dos oradores e dos participantes. Em

vez de “a pessoa da organização X disse Y”, o grupo de trabalho

sempre fala como grupo de trabalho

▪ Além disso, pede-se para que os integrantes dos grupos NÃO

divulguem documentos ainda em fase de elaboração ou discussão

▪ O guardião de cada sala de discussão se encarregará de elaborar um

breve relato do que foi discutido a ser compartilhado com os

integrantes do processo quando do retorno à plenária

Os relatos, os documentos, estudos de caso e as conclusões das discussões terão 

caráter de bem público e são parte da contribuição dos participantes e da Iniciativa à 

sociedade

Breakout Rooms – 10h55 às 11h35



Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

• SALA PODER PÚBLICO



DETALHAMENTO PODER PÚBLICO

Breakout Rooms – 10h55 às 11h30



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “corrupção” e “anticorrupção” junto a esses 3
atores, partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo
slide.

• Para a nossa discussão, entende-se por corrupção: “O abuso de poder para
ganhos privados” e “Uso indevido do poder confiado/recebido para ganhos
privados”. Ex: conflito de interesses; cartel; extorsão; nepotismo; fraude;
chantagem, etc.

• Já quanto ao tema da anticorrupção, trabalharemos com suas: causas, custos,
riscos, prevenção e soluções jurídicas para o seu combate.

• Lembrando que a corrupção pode ser tanto pública quanto privada.

• A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que
deverá registrar os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos debates.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema da corrupção e anticorrupção?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas
durante o evento do dia 14 de setembro de 2020

Identificação de grandes temas prioritários:
corrupção/anticorrupção; compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Quais os desafios do Poder Público/Setor Privado/Sociedade Civil no
combate à corrupção no setor da saúde?

2. Quais tópicos devem ser abordados nas disciplinas que tratarão dessas
temáticas? Pensar em palavras-chave.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

• SALA SETOR PRIVADO



DETALHAMENTO SETOR PRIVADO

Breakout Rooms – 10h55 às 11h30



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “corrupção” e “anticorrupção” junto a esses 3
atores, partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo
slide.

• Para a nossa discussão, entende-se por corrupção: “O abuso de poder para
ganhos privados” e “Uso indevido do poder confiado/recebido para ganhos
privados”. Ex: conflito de interesses; cartel; extorsão; nepotismo; fraude;
chantagem, etc.

• Já quanto ao tema da anticorrupção, trabalharemos com suas: causas, custos,
riscos, prevenção e soluções jurídicas para o seu combate.

• Lembrando que a corrupção pode ser tanto pública quanto privada.

• A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que
deverá registrar os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos debates.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema da corrupção e anticorrupção?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas
durante o evento do dia 14 de setembro de 2020

Identificação de grandes temas prioritários:
corrupção/anticorrupção; compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Quais os desafios do Poder Público/Setor Privado/Sociedade Civil no
combate à corrupção no setor da saúde?

2. Quais tópicos devem ser abordados nas disciplinas que tratarão dessas
temáticas? Pensar em palavras-chave.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

• SALA SOCIEDADE CIVIL



DETALHAMENTO SOCIEDADE CIVIL

Breakout Rooms – 10h55 às 11h35



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “corrupção” e “anticorrupção” junto a esses 3
atores, partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo
slide.

• Para a nossa discussão, entende-se por corrupção: “O abuso de poder para
ganhos privados” e “Uso indevido do poder confiado/recebido para ganhos
privados”. Ex: conflito de interesses; cartel; extorsão; nepotismo; fraude;
chantagem, etc.

• Já quanto ao tema da anticorrupção, trabalharemos com suas: causas, custos,
riscos, prevenção e soluções jurídicas para o seu combate.

• Lembrando que a corrupção pode ser tanto pública quanto privada.

• A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que
deverá registrar os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos debates.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema da corrupção e anticorrupção?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas
durante o evento do dia 14 de setembro de 2020

Identificação de grandes temas prioritários:
corrupção/anticorrupção; compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Quais os desafios do Poder Público/Setor Privado/Sociedade Civil no
combate à corrupção no setor da saúde?

2. Quais tópicos devem ser abordados nas disciplinas que tratarão dessas
temáticas? Pensar em palavras-chave.



Apresentação resultados plenária
– 11h35 às 12h00

▪ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVSaúde

Encerramento – 12h00

▪ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Próximo Encontro?
13 de outubro, terça-feira, das 10h00 às 12h00



Equipe

Estagiárias

▪ Jacqueline Kimura

▪ Lais de Brito Martins 

▪ Leonora Piva

▪ Victoria Leite de Moraes



REALIZAÇÃO:APOIO:


