
Tema Objetivo Público Alvo Facilitador Palestrante
ABERTURA Abertura da Semana de Integridade Todos Carlos Balote Celso Pedroso

MOVIMENTO EMPRESARIAL 

PELA INTEGRIDADE

Uma reflexão sobre a evolução do sistema nacional de integridade e os desafios futuros para 

essa agenda, compreender o importante papel do setor empresarial e quais as contribuições 

para o aprimoramento do sistema.

Público em geral Claudio Cervino Paula Oda

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO 

DE RISCOS (COMPLIANCE) NA 

ROTINA DOS PROFISSIONAIS.  

Abordar os principais conceitos para Gestão de Riscos de Compliance e promover reflexões 

quanto ao comprometimento para atingir as nossas estratégias? Onde estão as maiores 

oportunidades e os principais riscos? Como temos respondido ao monitoramento de nossos 

riscos?

Público em geral Claudio Cervino Danilo Santos

MES MODELO DE 

EMPRESARIAMENTO SOLVI – 

CAMINHO PARA A 

SUSTENTABILIDADE DA UVS

Avaliar as oportunidades geradas pela adoção do Modelo de Empresariamento Solví  (MES) 

nas nossas atividades e UVS´s, citando exemplos e referências que permitam a cada um 

identificar suas oportunidades de alinhamento ao MES.

Público em geral Sandra Molinero
Eduardo Alves 

Rodrigues

O PERFIL ÉTICO DOS 

PROFISSIONAIS BRASILEIROS

Apresentar os dados do estudo onde pessoas que possuem alinhamento ético com a 

organização podem romper a linha e seguir um rumo indesejado simplesmente por não 

terem a oportunidade de dividir pressões vivenciadas e promover reflexões sobre o 

comportamento ético e apoiar a sociedade na solidificação de ações alinhadas com os 

preceitos estabelecidos.

Público em geral Sandra Molinero Antônio Hencsey

NEUROCIÊNCIA, 

COMUNICAÇÃO E NOSSOS 

VIESES

Comunicação assertiva e corporativa que resalta os valores e princípios Solví, postura e 

relacionamento com colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e demais stakeholders.
Líderes Carlos Balote Ines Cozzo

GESTÃO E INTEGRIDADE: O 

PAPEL DO LÍDER

Abordagem em três dimensões: (1) Análise perspectiva do nosso contexto; (2) Discussão dos 

aspectos relevantes para gerar e sustentar resultados; e, (3) Reflexões sobre o papel do Líder 

na orquestração desses resultados e principalmente na orquestração do diferencial 

competitivo – Nossa Gente.

Público em geral Célia Francini Olga Colpo

COMPLIANCE NO SETOR 

PÚBLICO 

Uma visão geral da Lei do DF n.º 6.112/2018, que trata da exigência de programas de 

integridade nas empresas que queiram contratar com o Distrito Federal, bem como apontar 

as outras propostas legislativas, também do Distrito Federal, tendentes a regulamentar o 

Compliance Público (Resolução n.º 300/2018 e PELO n.º 97/2017, ambas da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal). Faz-se, também, uma análise das tendências legislativas 

anticorrupção na União Federal e Estados Brasileiros, sob o enfoque da troca de experiências 

entre o setor privado e o setor público, quando o assunto é programa de Compliance.

Público em geral Claudio Cervino Izabela Frota

OBSTÁCULOS AO 

CRESCIMENTO: Ética e Cultura

Diante de um contexto social de baixa confiabilidade nas instituições, vale buscar nas 

reflexões sobre ética e cultura, quais as condições que propiciam o surgimento da corrupção. 

Qual o diagnóstico e como a sociedade pode se mobilizar, além das regras?

Público em geral Célia Francini Roberto DaMatta

PREMIAÇÃO Realizar a premiação da "Pílulas de Integridade" para os ganhadores. Público em geral Comissão de Integridade

ENCERRAMENTO Público em geral Comissão de Integridade Comissão

PROGRAMA


