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mais de 2% PIB é o custo 

estimado da corrupção 

no Brasil (Fiesp) 

R$ 200 Bilhões ao ano com 

perdas em esquema de 

corrupção no Brasil (ONU) 

2 em 5 executivos pagam propina 

ao negociar com o poder público 

(Transparência Internacional) 

Índice de Percepção de 

Corrupção 2019 entre180 países 

(Transparência Internacional) 



Iniciativa da                 

executada pelas                            

para todas organizações públicas do país 

implementarem boas práticas de controles 
de prevenção à corrupção  

Coordenação 

Apoio 



Gestores, Controle Interno e Externo 
nos 3 poderes das 3 esferas em uma 

estratégia nacional para controlar a 

corrupção em resposta a sociedade 

Redes de 

Controle 
 

Diagnósticos 

conjuntos 

Gestores públicos 

agentes mudança 

Tecnologia 



Obter dimensão real dos casos de 

fraude e corrupção detectados, 

investigados e corrigidos no Brasil 

Aprimorar a prevenção continuamente 

pela adoção de boas práticas e 

revisão dos sistemas de integridade 

Aperfeiçoar as estruturas de 

prevenção e combate a corrupção 

nos três poderes e nas três esferas 

Melhorar o Perfil dos Gestores Públicos 

(formação, experiência e passado) 

OBJETIVOS 



Orientações, treinamentos e modelos para 

implantação dos controles necessários. 

Parcerias entre órgãos na prevenção à 

corrupção 

Plataforma de autosserviço para diagnóstico 

e definição plano de ação 

Realização contínua das avaliações on-line 

Estratégia 

e-Prevenção 



Prevenção Detecção Investigação Monitoramento Correção 

Questionário 

Transparência e 

Participação Social  
Estado e Municípios 



Fomento e apoio à 

implementações de 
Programas de Integridade 

Kits de Modelos disponibilizados 

Medições Bianuais para 
avaliações evolução 

Plataforma de Auto Avaliação 

permanentemente aberta 

EADs e Encontros 

Técnicos 

Check Lists para análises 

Parcerias para apoio 

PÓS DIAGNÓSTICO 

Plano de Ação para 

acompanhamento 



RESUMINDO 

E-mail e-Prevenção Diagnóstico Relatórios 

Plano de ação Validação Melhoria contínua 
das estruturas 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 

Outra forma de acessar: 

www.rededecontrole.gov.br 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 

Nunca é demais reforçar: 

 
• Respostas realistas 

 

• Não se assustem 

 

• O objetivo é avançar 

 



EM CASO DE DÚVIDAS 

• Link “Saiba mais” na tela de 

apresentação 

• Vídeos explicativos na tela de 

apresentação e para cada mecanismo 

(Prevenção, Detecção...) 

• Links de ajuda em cada questão 

• Link para o fórum de dúvidas 

 

 



EM CASO DE DÚVIDAS 

Federais (CGU): juliana.barboza@cgu.gov.br  

Estaduais (CONTROL): reibeirofagundes.pedro@gmail.com  

Natal (CGM): cgm@natal.rn.gov.br e douglifan.oliveira@natal.rn.gov.br  

Parnamirim (CGM): controlparnamirim@gmail.com  

Mossoró (CGM): controladoria@prefeiturademossoro.com.br  

Prefeituras e Câmaras dos demais municípios (TCE): pnpc@tce.rn.gov.br  
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DÚVIDAS FREQUENTES 

Como faço o primeiro acesso ao sistema? 
 

Nós já atualizamos os dados de cada 

organização. Chegarão e-mails para a 

caixa da instituição, do dirigente e do 

responsável pelo controle interno. A partir 

desses e-mails, a organização escolhe a 

pessoa que se cadastrará e criará a senha 

de acesso. 



DÚVIDAS FREQUENTES 

Quem devo indicar? 
 

A organização decide. 



DÚVIDAS FREQUENTES 

Só uma pessoa por órgão pode preencher o 

sistema? 
 

Não. O login e a senha criada podem ser 

compartilhados para outros servidores 

ajudarem a responder. Mas é só um login e 

senha e uma pessoa cadastrada como 

responsável no sistema. 



DÚVIDAS FREQUENTES 

As informações serão compartilhadas com 

outros órgãos ou utilizadas para 

fiscalizações? 

 
As informações não serão utilizadas para 

fiscalizações. Os órgãos parceiros da rede 

assinam termo de responsabilidade 

comprometendo-se com isso. 



DÚVIDAS FREQUENTES 

O e-Prevenção observa a LGPD? 

 

Sim, os dados são sigilosos. Não haverá 

divulgação de dados individuais, apenas 

dados consolidados. 



DÚVIDAS FREQUENTES 

Qual o prazo para resposta? 
 

Até 31 de julho. Após isso, a plataforma será 

fechada temporariamente para 

consolidação das informações e geração 

de relatórios (recorte bianual). Em setembro 

a plataforma será reaberta, para 

implantação dos planos de ação. 



DÚVIDAS FREQUENTES 

 

MAIS DÚVIDAS? 
 




