
ATUAÇÃO DA  AUDITORIA 

INTERNA NO CONFLITO 

DE INTERESSES 



Empresa Brasil de Comunicação 

 

● Empresa pública, S/A direito privado, capital fechado 

● Vinculação à Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República 

● Missão: Criar e difundir conteúdos que contribuam para a 

formação crítica das pessoas 



 
Estrutura 

● 2.564 empregados 

● Sede em Brasília, filiais em Tabatinga/AM, São Luís/MA, Rio de 

Janeiro/RJ e São Paulo/SP 

● Orçamento em 2015: R$ 556,3 milhões 



 
Serviços – Rádios EBC 

Mais de 96 milhões de pessoas alcançadas  
Cerca de 50% da população brasileira 



 
Serviços - Televisão 

7 

2 

3.103 

40 

Emissoras Próprias 

Retransmissoras Próprias 

Municípios 

Emissoras Parceiras 

Mais de 120,7 milhões de pessoas 
63% da população brasileira. 



 

Outros Serviços 



CONFLITO DE INTERESSES 
Legislação de referência 

• Lei nº 12.813/13; 

• Portaria Interministerial MP/CGU nº 333/13; 

• Portaria CGU nº 1.911/13; 

• Orientação Normativa MP nº 11/13; 

• Nota de Orientação CEP nº 1, de 29/01/14 - 
Comissão de Ética Pública. 



CONFLITO DE INTERESSES 
Conceitos 

I - Conflito de Interesses: 
Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e 
privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou 
influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função 
pública. 
 
II - Informação Privilegiada: 
Diz respeito a assunto sigiloso ou relevante ao processo de 
decisão no âmbito do Poder Executivo Federal, que tenha 
repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo 
conhecimento público.  



CONFLITO DE INTERESSES 
Conceitos 

III - Quarentena: 
Período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, 
exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, em que 
o ex-empregado ou ex-comissionado está proibido de prestar 
serviços, aceitar cargos, celebrar contratos, intervir em favor 
de interesse privado, e exercer atividades, nas hipóteses em 
que estejam devidamente caracterizadas como de Conflito de 
Interesses, salvo quando expressamente autorizado pelas 
instâncias competentes, sendo devida, em contrapartida, a 
percepção de remuneração compensatória.  



CONFLITO DE INTERESSES 
Conceitos 

IV - Remuneração Compensatória: 
Remuneração mensal equivalente à do último emprego ou 
cargo comissionado exercido na Empresa, incluindo os 
benefícios a ele inerentes, devidos pelo período de até seis 
meses após seu desligamento, à qual faz jus o ex-empregado 
ou ex-comissionado que for considerado impedido de exercer 
outra atividade ou prestar serviço, caracterizados como 
situação de Conflito de Interesses pelas instâncias 
competentes. 



CONFLITO DE INTERESSES 
Tratamento segmentado 

I - ministro de Estado; 

II – cargos de natureza especial ou equivalentes; 

III - presidente, vice-presidente e diretor, ou 

equivalentes, de autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas ou sociedades de economia 

mista; 

IV - DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes. 

 

 

V - Ocupantes de cargos ou empregos cujo 

exercício proporcione acesso a informação 

privilegiada capaz de trazer vantagem econômica 

ou financeira para o agente público ou para 

terceiro. 

CGU 



CONFLITO DE INTERESSES 
Competências e Responsabilidades 

● Ocupante de Cargo ou Emprego 

● Unidade de Gestão de Pessoas 

● Comissão de Ética 

E a Auditoria Interna? 



CONFLITO DE INTERESSES 
Instrumental 



CONFLITO DE INTERESSES 
Normatização Interna 

● Não Obrigatória 

● Desejável 

● EBC: Norma de Conflito de Interesses – NOR 308 

Quais as particularidades 

da sua instituição? 



CONFLITO DE INTERESSES 
Procedimentos 

● Definidos por cada instituição 

Há um fluxo padrão 

no seu órgão? 



CONFLITO DE INTERESSES 
Possíveis situações de conflito de interesse 

I - Reservar injustificadamente tratamento não isonômico à 

pessoas convidadas a participar da programação de 

radiodifusão da Empresa, com distinção de qualquer natureza 

(raça, cor, gênero ou religião); 

II - Inserir matérias e temas, e promover produtos e eventos 

que atendam interesses privados e não da coletividade; 

III - privilegiar na programação conteúdo irrelevante para a 

sociedade brasileira que não esteja contextualizado à 

realidade socioeconômica e cultural brasileira, e que favoreça 

interesses pessoais; 

Atividade de Comunicação Pública (NOR EBC nº 308, de 27/11/14) 



CONFLITO DE INTERESSES 
Possíveis situações de conflito de interesse 

IV - utilizar as mídias geridas pela Empresa como instrumento 

de promoção pessoal de empregados e comissionados, ou de 

empresas particulares e correlatas das quais sejam sócios ou 

proprietários; 

V - privilegiar pessoas físicas e jurídicas, por meio de 

tratamento diferenciado na programação, incluindo vinhetas e 

inserções noticiosas que contenham, direta ou indiretamente, 

conteúdo de promoção ou divulgação destes; 

VI - promover produtos produzidos ou comercializados pelo 

empregado ou ocupante de cargo comissionado, com 

veiculação de informativos de caráter propagandísticos na 

programação; 

Atividade de Comunicação Pública (NOR EBC nº 308, de 27/11/14) 



CONFLITO DE INTERESSES 
Possíveis situações de conflito de interesse 

VII - utilizar força de trabalho, equipamentos e instalações da 

EBC para promoção de eventos, shows e produções de 

interesse particular ou privado, sem autorização da Diretoria 

Responsável; 

VIII - manter vínculo com empresas, entidades não 

governamentais, associações sem fins lucrativos e fundações 

que tenham participação na programação da Empresa, sem 

prévia autorização da Diretoria a que estiver subordinado; e 

IX - veicular propaganda, de qualquer natureza, a título 

gratuito ou não, decorrente de contrato de veiculação de 

publicidade, configurando prática de merchandising. 

Atividade de Comunicação Pública (NOR EBC nº 308, de 27/11/14) 



E A AUDITORIA INTERNA? 

3 LINHAS DE DEFESA 

● A primeira linha refere-se aos gestores operacionais. 

● A segunda linha refere-se aos setores de funções 

específicas no gerenciamento de riscos. 

 (definidores de padrões e com atuação transversal) 

● A terceira linha de defesa refere-se à Auditoria Interna. 



MODELO DAS 3 LINHAS DE DEFESA 

 Instituição 

Fonte: ECIIA/FERMA. Guidance on the 8th EU Company Law Directive, art. 41. In: The Institute of Internal 
Auditors. Declaração de Posicionamento do IIA - As três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e 
controles. Jan 2013 (com adaptações). 



Modelo Defesa Ajustado para 

Conflito de Interesses Instituição 

Fonte: Auditoria Interna da EBC/PR, fevereiro/2015. (referencial ajustado da “Declaração de Posicionamento do 
The Institute of Internal Auditors – IIA: As três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles - 2013) 



PLANO DE AÇÃO DO GESTOR 
Medidas Prévias 

● Tomar conhecimento de recentes mudanças das 

normas legais e infra legais 

● Examinar aderência dos normativos internos existentes 

(códigos de ética, gestão de pessoas, etc...) 

● Examinar competências regimentais (gestão de 

pessoas, comissão de ética, chefias imediatas, etc...) 

● Avaliar o ambiente interno e riscos 

● Sensibilizar os stakeholders para o processo de 

mudança 



PLANO DE AÇÃO DO GESTOR 
Medidas de Implantação 

● Fortalecer a Comissão de Ética da instituição 

● Definir/redefinir atribuições com a área de gestão de 

pessoas 

● Revisitar códigos de ética profissional existentes 

● Estabelecer procedimentos e norma específica 

● Criar plano de comunicação interna (dirigentes e 

empregados) 

● Inserir ações no plano de capacitação 



PLANO DE AÇÃO DO GESTOR 
Medidas de Monitoramento 

● Verificar o nível de envolvimento e participação de 

stakeholders (uso SeCI) 

● Diagnosticar e tratar os pontos críticos (RH, CE) 

● Gerar estatísticas 

● Manter diálogo permanente com CEP e CGU, e 

acompanhar suas orientações e entendimentos 

● Induzir ações preventivas (pesquisas internas, 

cadastramento servidores, etc) 



ATUAÇÃO DA AUDITORIA 

● 1º Passo - Apropriar-se do tema (sensibilização e 

capacitação interna) 

● 2º Passo - Avaliar o tratamento do tema na Auditoria: 

● Ações já executadas sobre o tema. 

● Recomendações da Auditoria que direta ou indiretamente 

afetam o tratamento da matéria. 

● Nível de conhecimento do corpo técnico da Auditoria sobre 

o tema. 

● Previsão de ações correlatas ao tema no PAINT. 

● 3º Passo – Planejar ação no PAINT 

DEZ PASSOS 



● 4º Passo - Elaborar programa de Auditoria específico 

Qual é o 

escopo PA ? 
● Pré-auditoria: levantamento das medidas 

institucional já adotadas, normativos 

existentes, competências, procedimentos. 

● Realizar Reunião de Alinhamento: Interlocução com partes 

interessadas para diagnóstico preliminar. 

● Ajustar do Programa de Auditoria inicial. 

● Avaliar o direcionamento estratégico, a atuação das duas 

primeiras linhas de defesa e exame conformidade. 

● Elaborar matriz de constatações (riscos). 

● Reunir com gestores para busca conjunta de soluções. 

● Acordar o Plano de Providências 

(recomendações/ações/responsáveis/prazos) 

ATUAÇÃO DA AUDITORIA 



● 5º Passo - Reportar resultado do trabalho para a 

administração superior (diretorias e conselhos) 

Sumário Executivo (máx. 3 páginas) 

A. Identificação do trabalho:  

• Tema 

• Tipo de auditoria 

• Área de acompanhamento 

• Período de abrangência dos exames) 

B. Síntese constatações 

C. Pontos críticos (matriz riscos) 

D. Plano de providências acordado (anexo) 

E. Encaminhamentos 

ATUAÇÃO DA AUDITORIA 

Como 

reportar ? 



● 6º Passo – Realizar o Follow-up das recomendações: 

● Foco corretivo: apuração responsabilidades 

● Foco preventivo: medidas estruturadoras 

● 7º Passo – Fortalecer a 1ª linha de defesa: 

● Apoiar aos processos de sensibilização e capacitação 

● Verificar o uso das ferramentas disponíveis – SeCI 

● 8º Passo – Fortalecer a 2ª linha de defesa: 

● Apoiar os processos de normatização interna 

● Contribuir para a melhoria dos controles internos 

ATUAÇÃO DA AUDITORIA 



● 9º Passo - Fortalecer as ações da Auditoria (3ª linha de 

defesa): 

● Sistematizar o acompanhamento sobre a temática. 

● Minerar dados disponíveis. 

● Acompanhar as orientações dos órgãos de supervisão e de 

controle interno e externo. 

 

● 10º Passo – Contribuir para a Governança Institucional 

● Atuar como agente facilitador do processo de comunicação 

entre as partes interessadas (interna e externamente)  

ATUAÇÃO DA AUDITORIA 



Transportai um punhado de terra todos os dias 
e fareis uma montanha. 
Confúcio 

A perseverança não é uma longa corrida; ela é 
muitas corridas curtas, uma depois da outra. 
Walter Elliott 

http://pensador.uol.com.br/autor/confucio/
http://pensador.uol.com.br/autor/confucio/
http://pensador.uol.com.br/autor/walter_elliott/
http://pensador.uol.com.br/autor/walter_elliott/


OBRIGADO !!! 

Rogério Rabelo 

Auditor-Chefe 

Empresa Brasil de Comunicação S.A. 

Presidência da República 

 

rogerio.rabelo@ebc.com.br 

(61) 3799-5712 

mailto:rogerio.rabelo@ebc.com.br
mailto:rogerio.rabelo@ebc.com.br

