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ANEXO PÚBLICO: Relatório Anual do Comitê de Ética 

 

Relatório Anual do Comitê de Ética 2018 

 

Em 2018 o Comitê se reuniu regularmente e realizou as seguintes atividades: 

 

 O treinamento anual em ética ocorreu no início de dezembro e contou com 85 funcionários dos 98 

totais do Funbio nesta data, um percentual de 87%. Neste ano o treinamento foi dividido em dois: 

o reforço dos conceitos do tema e nas práticas do Funbio com os funcionários que já haviam feito 

o treinamento em outros anos e; a introdução do tema e das práticas do Funbio para novos 

funcionários. 

 2018 também foi o último ano de atuação de Andrea Goeb como membro do Comitê. Em 2019 a 

vaga deverá ser ocupada por Heloisa da equipe de Recursos Humanos.  

 Em 2018 foi elaborado um sistema mais robusto de acompanhamento das denúncias e dúvidas 

recebidas, cujo processamento passará também a ser objeto de análise da auditoria interna do 

Funbio, acrescentando uma camada extra de supervisão independente sobre o trabalho do 

Comitê. O sistema deverá estar totalmente operacional no primeiro trimestre de 2019. 

 Por fim, em 2018 houve um crescimento nos casos de dúvidas de funcionários do Funbio, um 

indicador que o trabalho preventivo do Comitê e a sua função estão mais disseminados entre os 

funcionários. 

 

Dúvidas e Denúncias recebidas em 2018 

 Assunto/denúncia Recomendação resumida do 
Comitê de Ética 

Follow-up 

1 Denúncia: Um fornecedor fez 
uma denúncia sobre um 
processo de contratação de 
helicóptero, alegando que 
um determinado fornecedor 
seria escolhido e que ele 
seria impedido de participar. 

O Comitê avaliou o processo e não 
há qualquer evidência das 
denúncias realizadas e o resultado 
que seria “acertado de antemão” 
não ocorreu como o denunciante 
disse, ao contrário disso. 

Concluído.  
Foi uma denúncia vazia 
e carente de evidências 
que não se confirmou. 

2 Denúncia: Uso de recursos 
de um projeto apoiado pelo 
Funbio na região amazônica 
sendo utilizado para fins 
pessoais. 

O Comitê entendeu que existem 
indícios suficientes para que uma 
avaliação profissional e 
independente do assunto seja 
realizada e recomendou o uso de 
uma auditoria específica para tal. 

Em aberto:  
A auditoria 
independente será 
realizada em 2019. 

3 Dúvida/denúncia – um 
funcionário do Funbio 
identificou, em um produto 
de um consultor, trechos que 
poderiam sugerir homofobia, 
apesar de não ser explícito e 
o trecho ser baseada em um 
documentário produzido pela 
BBC. 

O Comitê entendeu que o problema 
pode não ter sido intencional 
(reprodução de um trecho de 
documentário) e não é explícito, 
mas que mesmo assim fere o 
Código de Ética e recomendou que 
o relatório do consultor fosse 
retificado. 

Concluído. 
O consultor foi avisado 
e o relatório retificado. 

4 Dúvida: Um funcionário do 
Funbio, durante as férias, 
escreveu um artigo para um 
jornal e se poderia haver 

O Comitê teve acesso ao conteúdo 
do artigo e o mesmo não cita o 
Funbio nem nenhum de seus 
projetos, não usa dados do Funbio 
e o autor tampouco se identifica 

Concluído:  
O funcionário foi 
informado do 
entendimento do 
Comitê.  
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uma quebra do código de 
ética do Funbio  

como um funcionário do Funbio. O 
Comitê entendeu que não houve 
qualquer quebra no código de ética. 

5 Dúvida surgida sobre um 
presente (panetone) recebido 
de um fornecedor (valor 
pouco acima de R$ 100)  

O Comitê verificou que não havia 
nenhum processo que o fornecedor 
estava participando e orientou que 
o presente fosse entregue para a 
Administração para um sorteio  

Concluído:  
O presente foi entregue 
e sorteado pela 
administração 

6 Dúvida sobre um possível 
desconto que funcionários do 
Funbio poderiam ter ao 
alugar carros com uma 
empresa que fornece este 
tipo de serviço para alguns 
dos projetos apoiados 

O Comitê verificou que essa é uma 
prática desta empresa e que um 
desconto poderia ser utilizado, a 
empresa não está participando de 
nenhum processo em andamento. 
Entretanto esta possibilidade não 
estava clara.  

Concluído.  
O funcionário não 
utilizou o desconto por 
esta falta de clareza 
neste momento. 

7 Dúvida de um funcionário 
sobre a possibilidade de dar 
uma palestra em uma 
universidade sobre a atuação 
do Funbio,  usando dados de 
projetos 

O Comitê avaliou a situação e, à 
princípio, não vê problema ético. 
Entretanto, solicitou que o 
funcionário se assegurasse que não 
usaria dados confidenciais na sua 
palestra. 

Concluído.  
O funcionário foi 
informado que não 
haveria problema mas 
que se certificasse 
sobre o uso de 
informações do Funbio. 

8 Dúvida sobre a composição 
de um comitê de avaliação 
de propostas de projetos 
com possíveis conflitos de 
interesse 

O Comitê avaliou o caso e entende 
que, neste caso, onde os temas das 
chamadas são muito restritos e 
específicos, este problema pode 
ocorrer, e que, nestes casos, a 
orientação é que pessoas com 
potenciais conflitos de interesse não 
participem da reunião e que esta 
medida seja registrada em ata. Por 
fim, o Comitê orientou que a melhor 
prática, quando possível, é impedir 
que qualquer participante de comitê 
participe/encaminhe projetos para 
eliminar completamente o risco de 
conflitos de interesse 

Concluído. 
Não houve participação 
que pudesse gerar 
conflito de interesses 
nos comitês 
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