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Resumo:  

Este estudo analisa as principais práticas de corrupção e os mecanismos de 

prevenção e combate à corrupção existentes nos bancos brasileiros. A concepção 

de corrupção, na literatura, remete a diversos aspectos, como sua definição, 

mensuração, indicadores de sua existência, histórico, características e 

peculiaridades de sua ação no Brasil e, mais especificamente, no sistema 

financeiro. Já o construto prevenção e combate à corrupção engloba os 

mecanismos utilizados no sistema financeiro nacional, com este intuito, e ainda os 

setores envolvidos, sua suficiência, pontos de melhorias e a correlação com a 

governança corporativa. O segmento bancário, área foco da pesquisa, foi 

representado por quatro dos maiores bancos com atuação nacional, sendo o 

público entrevistado atuante em diversos setores destas instituições, com funções 

distintas, como gerentes comerciais, administradores, auditores, advogados e 

gerentes de controle, o que permitiu à pesquisa uma grande diversidade de 

contribuições e posicionamentos quanto ao tema proposto. Como metodologia 

foram utilizadas a pesquisa exploratória e a análise de conteúdo. Como forma de 

agrupar os conceitos contidos nos depoimentos, foi realizada a análise temática, 

sendo os temas subdivididos em subtemas e núcleos de sentidos associados aos 

diversos pontos abordados. Os resultados obtidos abriram um amplo leque de 

ações corruptas, seja as realizadas contra as instituições, seja as utilizadas 

enquanto instrumento para realização de outros esquemas de corrupção. Foi 
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possível levantar também, de acordo com os entrevistados, as ações de maior 

recorrência e impacto, as fragilidades nos sistemas de prevenção e combate, 

assim como os pontos de melhoria, as ações de prevenção e combate atualmente 

utilizadas, os setores envolvidos e, ainda, sua correlação com a governança 

corporativa. A grande quantidade de ações corruptas levantadas e de mecanismos 

de combate e prevenção à corrupção, igualmente complexos, possibilita novas 

análises com diferentes abordagens e perspectivas. 
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