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RESUMO 

 

A pergunta central que o estudo buscou responder foi: de que forma as Universidades 

Federais brasileiras, por meio de suas práticas administrativas, assimilaram os mecanismos 

normativos de Governança previstos na Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016? Tal 

questionamento está diretamente relacionado com as consequências da Reforma do Estado da 

década de 1990 no Brasil, por um lado, e com a polissemia e multiplicidade de significados 

relacionados com a expressão Governança (RACZ et al, 2010), por outro. Promovendo 

revisão bibliográfica sobre a reforma gerencial da década de 1990 como o movimento 

político-administrativo-normativo que direcionou esforços para a adoção de um modelo 

gerencial, o qual, após sucessivas experimentações, persiste na ordem administrativa pública, 

dentre outras formas (FLEURY, 2001), por meio da normatização de modelos aderentes ao 

trinômio Governança, Gestão de Riscos e Controles, em especial pela norma mencionada, o 

estudo investiga os significados dados pela literatura à expressão Governança para, em 

seguida, identificar instrumentos de gestão com ela relacionados, organizando-as e permitindo 

o aprimoramento da compreensão sobre o tema. A estratégia adotada foi estabelecer uma 

sequência de abordagens teóricas que permitissem reconstruir a interlocução entre Reforma 

do Estado, Governança e, por fim, o conceito normativo de Governança adotado, servindo 

cada um dos elementos como eixos teóricos. A pesquisa caracteriza-se como exploratória e 

teve como objeto de estudo as Universidades Federais brasileiras, apresentadas pelo estudo 

como uma espécie de organização pública que possui características singulares para a 

exploração das características da implantação da concepção normativa de governança. A 

coleta de dados se deu por pesquisas bibliográfica e documental. O tratamento dos dados 

contou com a utilização do software Microsoft PowerBI cuja finalidade consistiu em 

estabelecer relações de pertinência entre as informações coletadas. Na análise dos dados 

também foram elaboradas categorias de forma a oferecer uma tipologia do nível de 

institucionalização do conceito normativo de Governança em cada uma das instituições 

pesquisadas. Como resultado, o estudo propõe a categorização das Universidades em níveis 

de maturidade que levem em conta a institucionalização dos instrumentos prescritos pela 

norma, apresentando um panorama de sua implantação nas organizações pesquisadas. 

 

Palavras-chave: Governança. Reforma do Estado. Universidades Federais. 



ABSTRACT 

 

The central question that the study sought to answer was: how did the Brazilian Federal 

Universities, through their administrative practices, assimilate the normative mechanisms of 

Governance provided by Normative Instruction MP/CGU no. 01/2016? Such questioning is 

directly related to the consequences of the 1990s State Reform in Brazil, on one hand, and 

with the polysemy and multiplicity of meanings related to the expression Governance (RACZ 

et al, 2010), on the other. Promoting a bibliographical review on the 1990s managerial reform 

as the political-administrative-normative movement that directed efforts towards the adoption 

of a managerial model, which, after successive trials, persists in the public administrative 

order, among other forms (FLEURY, 2001), through the standardization of models adhering 

to the trinomial Governance, Risk Management and Controls, in particular by the 

aforementioned norm, the study investigates the meanings given in the literature to the 

expression Governance to then identify related managerial instruments, organizing and 

improving the understanding of the subject. The strategy adopted was to establish a sequence 

of theoretical approaches that allowed to reconstruct the interlocution between State Reform, 

Governance and, finally, the normative concept of Governance adopted, serving each of the 

elements as theoretical axes. The research is characterized as exploratory and had as object of 

study the Brazilian Federal Universities, presented as a kind of public organization that has 

unique characteristics for exploring the implementation of the normative concept of 

Governance. The collection of data relayed on bibliographic and documentary research. The 

treatment of the data was based on the use of Microsoft PowerBI software, whose purpose 

was to establish relations of pertinence among the information collected. In the data analysis, 

categories were also elaborated in order to offer a typology of the level of institutionalization 

of the normative concept of Governance in each one of the researched institutions. As a result, 

the study proposes to categorize universities at maturity levels that take into account the 

institutionalization of the instruments prescribed by the standard, presenting a panorama of 

their implementation in the organizations surveyed. 

 

Keywords: Governance. State Reform. Federal Universities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O tema geral deste estudo insere-se na interface entre Reforma do Estado e 

Governança. A questão central que o orienta diz respeito à apresentação de um panorama da 

implantação dos instrumentos de Governança impostos normativamente aos órgãos e 

entidades da administração pública federal, dos quais foram selecionados para figurarem 

como objeto as organizações do tipo Universidade Federal. 

A relação entre Reforma do Estado e Governança se evidencia-se na agenda decisória 

da administração pública federal brasileira em virtude de inúmeras providências para a adoção 

de modelos de gestão convergentes com o conjunto de definições, métodos e processos de 

trabalho identificados com o paradigma gerencial (Misoczky et al, 2017), retomando o 

modelo de gestão privilegiado pela reforma da década de 1990. Dentre elas, a representada 

pela Instrução Normativa Conjunta nº 01, de 10 de maio de 2016, expedida pelo Ministério do 

Planejamento e pela então Controladoria-Geral da União, dispondo sobre controles internos, 

gestão de riscos e Governança no âmbito do Poder Executivo Federal. 

  A norma, que agrega ao ordenamento jurídico-administrativo de maneira expressa o 

trinômio Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, incorpora definitiva e 

compulsoriamente ao vocabulário do administrador público brasileiro temas e expressões 

como Gerenciamento de Riscos Corporativos, Compliance e Accountability (BRASIL, 2016). 

  Especificamente em relação à Governança, dimensão a que estará circunscrito o 

estudo, o marco normativo conceitua como a “combinação de processos e estruturas 

implantadas pela alta administração, para informar, dirigir, administrar e monitorar as 

atividades da organização” (BRASIL, 2016, art. 2º, XVIII). Aplicada ao setor público, a 

Governança constitui-se, segundo a mesma norma, nos “mecanismos de liderança, estratégia e 

controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas 

à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade (...)” 

(ibid., inciso IX). 

  O regulamento opera seus efeitos pretendendo prescrever a implantação de 

Governança por meio da assimilação de um rol de princípios normativos a serem cumpridos 

pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal: a liderança, tida como a identificação 

de competências e habilidades que garantam a obtenção de resultados adequados; a 

integridade, como expressão do dever de honestidade e objetividade dos agentes públicos, 

resultando, como efeitos, na decência e na probidade; a responsabilidade, que diz respeito ao 
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zelo que se espera no trato com a coisa pública por quem a maneje; o compromisso, relativo 

ao dever de atuar de acordo com a ética profissional; a transparência, que caracteriza a 

possibilidade de acesso a informações adequadas para exercício do controle social; e, por fim 

o accountability, que guarda relação com a obrigação dos agentes públicos de assumirem 

responsabilidade pelas consequências de seus atos comissivos ou omissivos (id., art. 21; 

grifos nossos). 

A pesquisa terá como objetivo central apresentar um panorama a respeito da 

implantação dos instrumentos relacionados à Governança estabelecidos pela referida 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 nas organizações objeto da pesquisa. 

Como objetivos específicos, o estudo promoverá análise sobre Governança, alcançando os 

diversos significados atribuídos à expressão, tanto pela literatura quanto no eixo normativo, 

assim como sobre Reforma do Estado, estabelecendo relações entre os temas; (2) analisar de 

forma comparativa o conceito de Governança, evidenciando semelhanças e distinções; (3) 

identificar consequências decorrentes do empreendimento histórico-institucional da reforma 

do Estado; e (4) mapear a institucionalização dos instrumentos normativos de Governança 

pelas Universidades Federais. 

No contexto, são apresentadas as Universidades Federais como organizações objeto da 

pesquisa. Além de integrarem, em conjunto com a previdência, a saúde, a assistência, o 

campo social das políticas públicas, em que se dá o contato mais direto da sociedade com a 

administração pública, organizam-se segundo arranjo institucional com características 

singulares, que atraem um conjunto de características particularmente úteis à abordagem do 

presente estudo. 

A premissa de trabalho diz respeito à possibilidade do conceito normativo de 

Governança, apesar dos múltiplos sentidos que a expressão pode oferecer, ser marcado por 

um viés gerencial, com um enfoque acentuado em sua utilidade como uma tecnologia de 

gestão (MARQUES, 2013; CAVALCANTE E PIRES, 2018), ignorando as características 

específicas das organizações públicas, especificamente as do tipo Universidade Federal, 

marcadas por mecanismos inexistentes no mercado, como a autonomia universitária, e mesmo 

na própria administração pública, como a eleição de seus dirigentes pelos próprios usuários do 

serviço público prestado, tornando-o, assim, possivelmente insuficiente para atingir à sua 

finalidade que é a de “avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão” (BRASIL, 2016), 

como já visto. 

Justifica-se a pesquisa diante da escassez de literatura sobre o tema estudado, mesmo 

por ser recente o marco normativo ora sob análise, evidenciando a sua relevância acadêmica, 
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na medida em que permitirá uma compreensão mais apurada do que se pretende um modelo 

de gestão polivalente, aplicável aos inúmeros cenários organizacionais que compõem a 

administração pública federal. 

  Pretende-se, através do trabalho proposto, contribuir para o entendimento do processo 

de absorção do ideário gerencialista pelo Estado brasileiro, a partir da exploração de sua 

iteração mais recente, aparelhada por norma de natureza cogente, de curso forçado para os 

órgãos e entidades que integram a administração pública federal, o que demandará profunda 

reflexão e esforços consideráveis para sua implantação, inserindo-se a atividade de pesquisa 

como um elemento para formação de massa crítica sobre o assunto. 

  A atividade de pesquisa possui relevância para a construção do campo do 

conhecimento de públicas, vez que propõe o resgate da última proposta de reforma 

estruturante do Estado brasileiro, conjugando sua análise com o estado da arte em matéria de 

gerenciamento de organizações públicas. A discussão ganha relevância especial no momento 

em que é promovida, em virtude da crise de financiamento do Estado que se desdobra, com 

constantes referências ao papel e ao tamanho que deve assumir. 

A escolha das organizações do tipo Universidade Federal, um conjunto integrado por 

sessenta e três autarquias e fundações públicas vinculadas ao Ministério da Educação, cujas 

missões institucionais precípuas são a de materializar o ensino, a pesquisa e a extensão no 

âmbito da educação superior pública, para figurarem como objeto da pesquisa relaciona-se 

com a circunstância de estarem presentes em todo o território nacional e organizarem-se de 

acordo com um conjunto de regras em comum, garantindo relativa homogeneidade e, 

consequentemente, comparabilidade, para realização de um estudo de casos múltiplos.  

Além disso, a escolha atende à perspectiva de oferecer diagnósticos e propostas de 

intervenção no âmbito da gestão universitária, no que se alinha ao objetivo central do 

Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional
1
. No caso concreto, 

proporcionando às organizações públicas objeto da pesquisa um panorama teórico com 

potencial de incrementar e desenvolver as suas capacidades institucionais para internalização 

de um sistema organizacional baseado no conceito normativo de Governança. 

Sob a perspectiva de eventual aplicabilidade prática dos resultados pela administração 

pública, cabe destacar que os resultados da presente pesquisa poderão ser revertidos em favor 

                                                
1
 Assim dispõe o Regulamento do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional: 

Artigo 1º - O Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) tem como 

objetivo capacitar profissionais para o exercício da prática administrativa avançada nas organizações públicas, 

contribuir para aumentar a produtividade e a efetividade das organizações públicas e disponibilizar instrumentos, 

modelos e metodologias que sirvam de referência para a melhoria da gestão pública. 
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das próprias instituições, que passarão a dispor de um mecanismo validado de avaliação do 

nível de aderência ao padrão normativo de Governança. Além disso, o mesmo protocolo 

poderá ser utilizado e adaptado por outros pesquisadores em suas atividades de investigação. 

  Jaz o estudo sobre relevante núcleo da ação estatal que é o ensino superior público, no 

qual são depositadas expectativas de diversos atores: dos cidadãos, dos governos, do mercado 

de educação privada em franca expansão e do mercado de trabalho, em sua acepção mais 

ampla, por demandar mão de obra qualificada, inovação e capacidades que apenas o ensino 

universitário pode suprir. 

 Finalmente, cumpre destacar que o presente trabalho insere-se numa proposta de 

aplicabilidade e apropriação de seus resultados pela administração pública, como locus, de 

absorção do valor agregado ao conhecimento gerado por ela, num movimento de 

retroalimentação, o que, de alguma forma, responde às críticas formuladas por Bertero et al 

(1999, p.150), no sentido de que a produção acadêmica brasileira, no campo da administração, 

seria “um fenômeno da academia, nela gerada e por ela própria consumida”. 

A metodologia do estudo é qualitativa e a coleta de dados foi realizada por pesquisas 

bibliográfica e documental. O tratamento dos dados considerou a abordagem quantitativa ao 

fazer uso de dados numéricos e tabulação em planilha eletrônica com a utilização de um 

software. Na análise dos dados também foram elaboradas categorias de forma a oferecer uma 

tipologia do nível de institucionalização do conceito normativo de Governança em cada uma 

das instituições pesquisadas.  

Inicialmente, a partir de revisão bibliográfica serão discutidos aspectos teóricos 

relativos à reforma do Estado, abordando, na sequência, as referências sobre a experiência 

nacional no campo, assim como a busca por elementos indicativos das consequências do 

processo de reforma do aparelho do Estado no Brasil.  

Definidas as estruturas sobre a qual edifica-se a experiência estatal brasileira, será 

analisado, em recorte, o conjunto de formulações, medidas e legados que a literatura 

denomina reforma gerencial da década de 1990, como o processo que selecionou, dentre as 

opções de modelo de gestão pública e de formas de relacionamento com o particular 

disponíveis, um conjunto específico de elementos desses universos com o objetivo central de 

criar ou ampliar as capacidades do Estado em implementar políticas de gestão pública, em 

especial, uma política de Governança. 

A discussão sobre Governança, em especial no tocante à multiplicidade de sentidos 

que podem ser atribuídos à expressão é tema central na interseção das temáticas que 

interessam ao presente estudo. O tema será explorado sob o enfoque da Reforma do Estado, 
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como possível ponto de partida para sua disseminação, alcançando os diferentes sentidos e 

significados atribuídos à expressão, evidenciando sua polissemia, plasticidade e, 

consequentemente, maior sujeição à apropriações e reduções. 

Ainda em sede de revisão bibliográfica, se buscará isolar a expressão Governança, 

organizando os sentidos que lhe conferiu a literatura, para captar elementos relevantes de 

consideração na etapa posterior da pesquisa: a identificação de instrumentos e avaliação de 

sua utilidade como preditores de maior ou menor nível de institucionalização do conceito 

normativo de Governança. Será investigada a assimilação de tais mecanismos normativos de 

Governança pelas organizações objeto do estudo, propondo uma tipologia de sua adoção. 

Nesse fito, a pesquisa promove revisão documental em instrumentos derivados da 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, quais sejam, a 

constituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos e a edição da Política de 

Gestão de Riscos das organizações objeto de pesquisa, de forma a avaliar qualitativamente 

como o conceito de Governança estabelecido pela norma está sendo assimilado pelas 

Universidades Federais. 

A discussão dos resultados aponta para uma caracterização da Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016 como uma consequência do atributo 

“irreversível” (BRASIL, 1995) da reforma do Estado da década de 1990, para uma opção da 

norma por uma definição muito específica do conceito de Governança, em detrimento do 

largo espectro disponível de significados possíveis para a expressão e para um baixo grau de 

institucionalização do conceito normativo de Governança nas organizações pesquisadas, 

apesar do caráter compulsório de sua implementação, prefigurando processos formais para 

cumprimento da norma, sem variações expressivas em termos comparativos, quando 

consideradas as variáveis região geográfica e volume orçamentário, variáveis que categorizam 

as organizações pesquisadas e que poderiam refletir desigualdades regionais ou de porte das 

instituições.  
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2 REFORMA DO ESTADO 

2.1 Pressupostos teóricos: Por que reformar o Estado? 

 

O período compreendido pela segunda metade da década de 1980 até meados da 

década de 1990 testemunhou um cenário de crise fiscal e cambial que impactou severamente a 

economia brasileira. A eleição de Fernando Henrique Cardoso para o exercício do mandato de 

Presidente da República entre 1995 e 1998, em primeiro turno, associada à estabilização 

inflacionária estabelecida pelo Plano Real, assim como a condição de intelectual associada ao 

mandatário (IANONI, 2009 e GARCIA JR., 2004) lhe conferiram legitimidade para, 

diagnosticadas as limitações e o esgotamento do modelo de atuação estatal até então vigente, 

determinar a elaboração e propositura de um Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE), de cunho gerencialista, transformador e modernizante, com o objetivo 

último, em apertada síntese, de “aumentar sua [do Estado] “Governança”, ou seja, sua 

capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas” (BRASIL, 1995, p.11). 

A reforma gerencial da década de 1990 propôs ainda a racionalização da atuação 

estatal, para a busca de maior eficiência. Foram introduzidos, em variado grau de 

escalabilidade, mecanismos com ênfase na superação de “procedimentos, auditorias e revisão 

parlamentar estritos” em favor de maior poder decisório com a consequente responsabilização 

gerencial, no movimento denominado Nova Gestão Pública (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 

7). 

Paralelamente, no mesmo período histórico, seguindo uma tendência global 

(OLIVEIRA, 2017) a relação entre sociedade, Estado e Administração Pública sofreu forte 

influência da teoria da agência, segundo a qual os titulares de determinados direitos ou 

interesses (principais) delegariam poderes e prerrogativas executórias a determinados agentes, 

para que estes colocassem em prática medidas para consecução dos interesses daqueles 

(JENSEN e MECKLING, 2008), demandando em troca dessa delegação o alinhamento a 

determinada estratégia e o atingimento de metas predefinidas. 

  A relação entre principal e agente traz um conflito intrínseco (idem, p. 92): o agente, 

não sendo titular dos interesses administrados, e, sendo humano, sujeito às suas limitações de 

racionalidade, poderia desviar-se dos objetivos definidos pelo principal, e sendo o 

administrador de fato do interesse, dominando o seu fluxo de informações e reportes, poderia 
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ocultar, por exemplo, um desempenho inadequado, fraudes e outras inadequações ao 

escrutínio do principal. 

  Transportando o conflito para a relação entre Estado, Sociedade e Administração 

Pública, a constatação da impossibilidade da sociedade (principal) exercer controle sobre o 

que fazem, com os recursos públicos, os funcionários públicos e os agentes políticos eleitos 

(agentes), reflete diretamente na estruturação de órgãos de controle e planejamento 

governamental e nas ferramentas de trabalho utilizadas por essas macrofunções 

administrativas. Para Marcus André Melo (1996), a reforma gerencial do Estado, portanto, 

insere-se numa perspectiva de atenuação da assimetria informacional entre principal e agente. 

A evolução do estudo do conflito potencial e permanente entre principal e agente, 

transita do escopo inicial que é o ambiente empresarial para o Estado, a partir do momento em 

que o Estado passa a ser considerado como uma organização com características empresariais, 

sobressaindo-se os mecanismos de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos como 

o estado da arte no universo de instrumentos que procuram atenuar, resolver ou evitar o 

conflito de interesses subjacente nesta relação (RACZ et al, 2010). 

Sonia Fleury (2001) traz para o debate da reforma do Estado importante componentes: 

a necessidade de conciliar as demandas por reformas com as demandas pelo aumento dos 

instrumentos democráticos e a identificação de elementos que direcionam a reforma: o 

enfoque teórico, as opções políticas e as capacidades estatais para implementação dos 

programas reformadores. O presente estudo, além disso, utiliza como premissa uma das 

principais contribuições teóricas de Fleury (2001, p. 38): 

  

A convivência de formas de gestão patrimoniais, burocráticas, gerenciais e 

de cogestão indicam as diferenças e tensões persistentes entre atores 

políticos, setores e órgãos governamentais e as funções que os últimos 

cumprem em sua interação com os primeiros. 

 

 

Discute Fleury (2001), neste contexto, as possibilidades e o alcance de um processo de 

reforma de Estado com parâmetros de ordem social, democrática, de pactuação social em 

detrimento de uma reforma gerencial pautada por um receituário, que como se verá no 

capítulo seguinte, orientou o processo de reforma do Estado da década de 1990, tendo como 

elemento central a redução da burocracia e a remoção de alguns setores da administração 

pública do controle político, submetendo-os a um controle pelo mercado, como destaca 

Eduardo Marques (2013, p. 10). 
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O pensamento neoinstitucionalista de Adam Przeworski (2005) relativamente aos 

processos de reforma em si e como podem representar um esforço inócuo, a depender dos 

equívocos em sua formulação, é responsável por fechar este eixo de discussão teórica, 

trazendo para o estudo a solidez de ter perquirido justamente as premissas que justificam o 

fenômeno pesquisado, ao invés de analisa-lo como fenômeno isolado e desconectado de sua 

dependência de decisões passadas (path dependence). 

Przeworski (2006) teoriza sobre essa influência ao estabelecer três importantes 

relações, uma estabelecida no contexto intragovernamental, entre os titulares do poder político 

e a burocracia profissional, e outras duas estabelecidas pelo corpo governamental com o 

mercado e com os cidadãos, na forma sistematizada na figura 1. 

  

Figura 1: Sistematização das relações entre principais e agentes segundo Przeworski (2006). 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

  

Cada uma dessas relações caracteriza-se como um conjunto de mecanismos destinados 

a oferecer garantia razoável de adesão – nas palavras de Przeworski (2006), engajamento – 

dos agentes aos interesses dos principais, sem o que, quer seja por lhe faltarem informações, 
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por pressões sofridas ou exercidas ou ainda, pela imperfeição de mercados, no caso da 

regulação, não ocorreria naturalmente. 

As referências críticas ao processo de reforma não deixam de resgatar, de alguma 

forma, o método socrático, discutindo – e daí a ideia de discussão teórica – as fragilidades e 

limitações de um determinado argumento para que isso potencialize a capacidade analítica do 

estudo. 

A compreensão do processo de reforma administrativa passa pela necessidade de 

discutir como a administração pública se organiza e se relaciona, a partir de modelos 

identificados e categorizados pela literatura administrativas, sobre os quais o estudo se 

debruçará em breves linhas. 

2.2 Modelos de Gestão 

 

Para a compreensão do fenômeno de assimilação institucional do conceito normativo 

de Governança, é preciso sintetizar os modelos de gestão que servem de arcabouço para o 

funcionamento das organizações públicas e de quais são as regras formais e informais para a 

adoção de novas tecnologias e ferramentas de gestão. A literatura administrativa traça uma 

linearidade cronológica – muito mais saliente no que se refere aos modelos, e muito menos no 

tocante às práticas político-administrativas – de modelos administrativos: patrimonialistas, 

que se amalgamam com modelos burocráticos (RAMOS, 2008) e, a partir da percepção da 

burocracia como limitada para os desafios institucionais (SECCHI, 2009), para o modelo 

gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1998). Tais modelos, produzindo efeitos esparsos pela 

administração pública, sofrem ainda os efeitos do amadorismo, decorrente de uma 

implantação defeituosa ou incompleta dos modelos ou como efeito de suas contradições. 

Paralelamente, surgem diversos mecanismos típicos de gestão social, baseados na 

participação, na horizontalidade, no diálogo, na busca do consenso e no empoderamento como 

elementos norteadores das políticas públicas (TENÓRIO, 2005), os quais serão delineados a 

seguir. 

A coexistência de formas tão diversas de pensamento e atuação na administração 

pública não vem ao acaso; decorre do empreendimento social que é a experiência estatal, para 

a qual concorrem pessoas e grupos, por meio da externalização de suas demandas e anseios e 

da forma como são ou não atendidas. E é enquanto uma política de gestão pública 

(GAETANI, 2004) que o estudo procurará discutir as referências relativas à reforma do 

Estado. 
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Uma das justificativas utilizadas para reformar o Estado é a pretensão de erradicar o 

patrimonialismo. Tendo como característica nuclear a confusão entre o patrimônio estatal e o 

do particular, o patrimonialismo, aduz Sell (2016, p. 2), a interpretação do Brasil pela via 

sociológica possui múltiplos pontos de contato com a caracterização weberiana de 

patrimonialismo:  Sérgio Buarque de Holanda (1936), Raymundo Faoro (1975), Simon 

Schwartzmann (1975), Maria Sylvia do Carvalho Franco (1976), Florestan Fernandes (2006) 

e Fernando Henrique Cardoso (1977), dentre outras. 

A discussão teórica sobre a administração pública, desde essas formulações, tem sido 

repercutida sob o prisma de análise do patrimonialismo, ou, a depender do enfoque, de 

práticas tidas como patrimonialistas, como coloca, por todos, Matias-Pereira (2008). 

De tanto ser associado às disfunções do aparelho do Estado quando decorrentes do uso 

inadequado de garantias e do manejo do poder Estatal para fins particulares, o 

patrimonialismo, enquanto modelo de gestão, acaba por ter o seu sentido subtraído pelo senso 

comum, merecendo por parte do presente estudo breves comentários baseados sobretudo na 

obra de Carlos Eduardo Sell (2016) na tentativa de descrever o patrimonialismo para o que 

interessa à revisão teórica empreendida. 

Importante destacar a conclusão de Sell (op. cit.), relativamente ao esforço de Weber 

no sentido de estabelecer tipologias para categorizar tipos, subtipos e variações de tipos ideais 

de dominação, em detrimento da identificação de processos históricos, continuidades e 

rupturas entre a forma por meio da qual os poderes estatais são exercidos e organizados, o que 

se alinha à nossa proposta. 

Nesse esforço integrativo, Sell (op.cit.) é preciso ao identificar dois eixos sobre os 

quais movimentam-se as categorias weberianas, denominadas por ele de cognitivo-simbólico 

e estrutural-organizacional. 

Enquanto no primeiro eixo seriam agrupados os mecanismos que levam um conjunto 

de indivíduos socialmente organizados à submissão das relações de autoridade estabelecidas, 

no segundo seriam reunidos os elementos relativos ao gerenciamento de todo o tipo de 

recurso disponível para a consecução dos fins para os quais se estabelece a relação de 

autoridade. Em síntese, fala-se de legitimidade para exercício do poder estatal, por um lado, e 

da organização, das estruturas, dos meios, por outro. 

Para Costa e Costa (2016), há um defeito prévio ao comportamento patrimonialista, 

que é a indeterminação dos limites que separam o campo público do privado, de forma que, 

indefinidos os limites, a avaliação de submissão de interesses públicos aos privados fica 



21 

 

prejudicada: a simplificação do patrimonialismo como a antítese da impessoalidade limita as 

possibilidades de sua compreensão. 

 Especificamente no contexto brasileiro, Raymundo Faoro (2014) disserta sobre a 

longa trajetória do Estado Português, passando pelas revoluções enfrentadas por aquela 

metrópole colonial, a forma de administração da colônia brasileira, sua emancipação, 

independência, e os passos da república até o Governo Vargas, sugerindo a existência de uma 

“viagem redonda” (op. cit., p. 633) nessa jornada de seis séculos finda a qual se destaca como 

estrutura perene o patrimonialismo, enquanto paradigma de gestão das coisas públicas.  

 O que importa para o presente estudo, além das definições e da perspectiva histórica 

sobre o patrimonialismo é validar, com fulcro na literatura sobre o tema, a permanência de 

práticas patrimonialistas na atualidade.  

 Para tanto, o diagnóstico de Matias-Pereira, para quem a crise da burocracia pública 

brasileira permeia, dentre outros fatores, uma matriz cultural “excessivamente burocrática e 

permeável às práticas patrimonialistas (2008, p. 76) é fundamental diante, por exemplo, da 

necessidade de existência de legislações específicas obstando e sancionando a prática de 

nepotismo, como é o caso do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, que dispõe sobre a 

vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal, além de uma súmula 

vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal, que também prescreve sobre o tema de 

maneira analítica, como se o princípio constitucional da moralidade e da impessoalidade não 

fossem suficientes: 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, 

ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 

Constituição Federal. 

  

 E é sob o prisma da dependência das escolhas, e não da linearidade cronológica ou de 

uma abordagem evolutiva, que não traduz a realidade das práticas administrativas, que o 

estudo avançará sobre o modelo burocrático: trata-se da proteção face ao arbítrio, dos órgãos 

de controle e da segregação de funções; do rigor na seleção, em detrimento do nepotismo; 

contra o direcionamento dos recursos públicos, o processo licitatório.  

 Max Weber, referência seminal para discussão do tema, apresenta três fundamentos 

para o funcionamento de uma burocracia (2004, p. 198): atribuição de tarefas fixas a uma 

organização, ou seja, a fixação de sua missão e dos objetivos que ela deverá perseguir; o 
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poder de mando, com os meios para o exercício do poder hierárquico e que garantam a adesão 

e, por fim, estabelecida a estrutura de objetivos e o arcabouço de deveres e obrigações 

associado ao seu atingimento, a contratação de pessoas para que desenvolvam tais atividades. 

 A ideia de burocracia está intimamente relacionada com a ideia de Estado como o 

conhecemos na atualidade. Seus ideais de formalidade, impessoalidade e profissionalismo 

servem, ainda que sob o manto de outra nomenclatura ou aglutinados em outros conceitos, 

servem de espeque para o ordenamento jurídico brasileiro e para toda a conformação sócio-

político-econômica que dele decorre. 

 Assim como no modelo patrimonial a tradição legitima a submissão dos governados 

aos governantes, no modelo burocrático a racionalidade normativa se configura como o 

elemento vinculador entre a sociedade, o Estado e administração pública, como aparelho do 

Estado. O vínculo entre esses três atores, na formulação burocrática, perde o caráter 

personalista e arbitrário e demanda de todo ato emanado pelo Estado racionalidade, no sentido 

de um meio para obtenção de uma finalidade. 

 Segundo Secchi (op. cit., p. 351), são três as características fundamentais do modelo 

burocrático: a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. 

A formalidade é o veículo por meio do qual os atos que decorrem da dominação 

racional-legal se materializam e são comunicados aos seus destinatários. É dizer, ao exercício 

do poder Estatal não basta apenas a legitimidade; ele precisa ser manifestado em 

conformidade com seus requisitos extrínsecos – forma, prazo, emissor, dentre outros 

elementos que não dizem respeito ao conteúdo – para que produza efeitos e possa ser objeto 

de acolhimento pelos governados.  

O esforço de formalização atende a diversos objetivos, além de servir de meio 

legítimo para a manifestação de vontade do Estado: é formalmente que se atribuem direitos e 

obrigações aos funcionários públicos, que é erigida uma ordem hierárquica, o registro e a 

gestão dos atos praticados e das comunicações efetuadas para resguardo de responsabilidade, 

tudo de forma a “garantir a continuidade do trabalho e a estandardização dos serviços 

prestados, para evitar ao máximo a discricionariedade individual na execução das rotinas”, 

segundo Secchi (op. cit, p. 352). 

A impessoalidade, enquanto princípio inerente à formulação burocrática foi adotada 

literalmente pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo um dos princípios constitucionais da 

administração pública. Pelo princípio da impessoalidade, a Administração deve manter-se 

numa posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer 

discriminações arbitrárias. Paralelamente, o princípio da impessoalidade também proíbe a 
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promoção pessoal de governantes na propaganda dos atos de governo, pois esta deverá ter 

somente caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos.  

Pelo princípio da impessoalidade, a Administração deve manter-se numa posição de 

neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações 

gratuitas. Paralelamente, o princípio da impessoalidade também proíbe a promoção pessoal de 

governantes na propaganda dos atos de governo, pois esta deverá ter somente caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

Opondo-se as indicações do corpo de colaboradores decorrentes de favores e mercês 

pessoais, o profissionalismo característico do modelo burocrático associa-se à impessoalidade 

para selecionar, dentre os indivíduos que se apresentam para recrutamento, os mais aptos para 

cada plexo de competências e atribuições que assumem a forma de um cargo ou emprego 

público. A partir dessas premissas, o processo de recrutamento é direcionado pela 

objetividade e pela aferição de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas, em simetria 

com o ideal de especialização nas tarefas do modelo burocrático de administração de recursos 

humanos (WEBER, 2004). 

Ao revés do profissionalismo que serve de fundamento para o modelo burocrático, o 

estudo promove uma breve discussão em consideração à bibliografia que teve por objetivo 

discutir as disfunções burocráticas da administração pública brasileira. 

 A proposta ora feita é considerar o amadorismo como um não-modelo – mas ainda 

assim categorizado como um dos modelos para demonstrar que, quer seja por opção política – 

nem sempre a escolha pública recai sobre uma burocracia preparada, bem remunerada e 

capacitada – quer seja por, como bem destaca Ana Paula Paes de Paula (2005), “a 

interferência da falta de vontade política e dos entraves burocráticos na partilha de poder”, o 

modus baseado na improvisação, nas adequações ao sabor das circunstâncias, no fazer o que é 

possível, é um amplo espaço dentro do qual se movimenta, ainda com relativa liberdade, a 

administração pública. 

O impacto do amadorismo sobre as políticas de gestão pública não é tema recente. O 

esforço burocrático, como visto anteriormente, está inserido numa perspectiva de 

profissionalização organizacional, em detrimento da improvisação e da ação reativa. O que se 

buscará estabelecer nesta breve entrada é a possibilidade de existência de um modelo de 

gestão decorrente da implantação deficiente do modelo burocrático, quer seja por déficit de 
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capacidades institucionais de fazê-lo, quer seja por contingência, ou ainda, por uma opção 

política de não profissionalizar o serviço e o servidor público.  

Para evidenciar o amadorismo no seio da administração pública, destaca-se, 

novamente, o conflito institucional entre as expectativas das funções planejamento e controle 

ao normatizarem um conjunto de atividades e os gestores de políticas públicas. Aqueles 

órgãos vêm, sistematicamente, demandando dos gestores maior qualidade nos diagnósticos e 

em ações preventivas e corretivas efetivas para garantir a entrega de serviços públicos e a 

racionalidade do dispêndio dos recursos públicos, o que acentua-se, a partir da investigação, 

conduzida pelo Poder Legislativo Federal, sobre obras de engenharia financiadas com 

recursos federais e ainda não terminadas. A Comissão Temporária das Obras Inacabadas, 

como ficou conhecida no Senado Federal, trouxe à tona o grave cenário existente na 

administração pública brasileira no tocante à gestão, execução e fiscalização de obras 

públicas.  

As conclusões resultantes do relatório final produzido pela Comissão revelaram um 

grave quadro no gerenciamento de obras públicas no país em que foram detectadas 2.214 

obras inacabadas, cujo montante de investimento aproximava-se de 15 bilhões de reais à 

época da apuração, em 1995 (BRASIL, 1995, p. 7). 

Por sua importância, todo investimento em obras públicas envolve considerável 

monta de financiamento público. Logo, se for inexistente ou ineficaz a gestão de tais 

empreendimentos, deixando de atender à legislação de regência sobre o tema, o risco de 

ocorrência de procedimentos licitatórios dirigidos, obras superfaturadas e liquidação de 

serviços prestados em desconformidade ou simplesmente não prestados é elevadíssimo. 

À guisa de exemplo, verifica-se no aludido relatório a existência de obras inacabadas 

há mais de um século: 

 

Encontramos obras inacabadas de todas as idades e em diversos estágios de 

abandono. A Ferrovia Transnordestina, por exemplo, deve ser considerada a 

obra inacabada mais antiga do País, pois sua construção teve início ainda no 

Império e continua inconclusa, a desafiar administrações e gerações. (id., p. 

7) 

 

 

Forma-se, diante da ausência de efetiva gestão das contratações públicas, uma 

perspectiva de retroalimentação viciosa, pois muitas vezes a retomada das obras inacabadas 

deve ser precedida de novos estudos, atualização do custo das obras, nova contratação, enfim, 
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medidas que oneram os cofres públicos e que poderiam ser evitadas ou minimizadas a partir 

de um efetivo gerenciamento. 

As conclusões do relatório são esclarecedoras e revelam um diagnóstico do ambiente 

de controle administrativo, especialmente a partir dos itens 7.5, 7.6 e seguintes do documento: 

 
7.5 - o Congresso Nacional não tem aproveitado os resultados das 

auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União.  Nesse ponto, o 

Congresso deve funcionar como uma caixa de ressonância das 

proposições e recomendações da Corte de Contas, notadamente na 

adoção de medidas de caráter normativo-legal ou de políticas públicas. 
Com isso, são perdidas excelentes oportunidades de aperfeiçoamento dos 

instrumentos de gestão da res publica.  

 
7.6 - também é causa da existência de obras inacabadas a falta de controle 

que se verifica em todos os órgãos da União. Esse descontrole decorre da 

desorganização geral do Estado ocorrida nos últimos anos, em que as 

funções de controle foram relegadas a segundo plano. A propósito, nota-

se que a Secretaria Federal de Controle e todo o Sistema de Controle Interno, 

estão vinculados ao Ministério da Fazenda, onde se situam também as áreas 

de arrecadação, execução e escrituração das despesas públicas, 

representando um claro desrespeito ao princípio administrativo da 

segregação de funções. Além disso, o SCI, juntamente com o Sistema de 

Planejamento e Orçamento, vinculado ao Ministério do Planejamento e 

Orçamento, vêm sobrevivendo, há quase dois anos, através de medidas 

provisórias que são indefinidamente reeditadas;  
  

Estudando os casos concretos, destacamos uma oportunidade em que o TCU (2012, 

n.p.) recomendou a uma prefeitura “que sejam observados os princípios da eficiência e da 

continuidade administrativa nas ações que visem à realização de empreendimentos 

financiados, no todo ou em parte, com recursos federais”.  

Noutra oportunidade, o Tribunal (2014a, n.p.), em julgado que hoje é tido como um 

dos exemplos paradigmáticos para ilustrar as novas fronteiras de atuação do controle, 

cientificou o Ministério das Cidades sobre  

 

a necessidade de definir-se claramente, pelos meios normativos e 

institucionais adequados, o que se espera da CBTU a médio e longo prazos, 

a fim de que questões relativas às subvenções para cobertura do déficit 

operacional, ao passivo previdenciário, ao contencioso judicial, à gestão de 

projetos para implementação de políticas de mobilidade urbana, à 

descentralização dos sistemas metroferroviários, às fontes de receita e à 

eficiência operacional da companhia possam ser discutidas e solucionadas 

dentro de um ambiente de planejamento em que sejam devidamente 

explicitados os objetivos e metas da CBTU e os meios de que disporá para 

alcançá-los. 
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Atuando na vertente da transparência das ações de governo com objetivo de 

proporcionar maior conteúdo submetido ao controle social, o TCU (2014b, n.p.) deu ciência à 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos sobre a impropriedade 

caracterizada pela “falta de instituição de indicadores de desempenho para monitorar e avaliar 

a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade 

dos serviços prestados e identificar a necessidade de correções e de mudanças de rumos”.  

 Numa abordagem preventiva e de análise de riscos, por fim, a Corte de Contas (2014c, 

n.p.) recomendou à Agência Nacional de Saúde (ANS) que “atue, proativamente, visando 

reduzir os riscos de escassez de servidores da FUNASA/Goiás, uma vez que 69% do quadro 

de pessoal possui mais de 51 anos de idade”. 

 A partir dos julgados ventilados, percebe-se que o controle externo vem atuando como 

vanguarda na exigência aos órgãos e entidades submetidos ao seu escopo de atuação de 

medidas alinhadas com níveis mais elevados de profissionalismo, o que corrobora a hipótese 

de que os modelos burocrático e gerencial não foram adotados de maneira uniforme pela 

administração pública federal. Ao revés, a implantação foi incompleta e multifacetada, 

produzindo lacunas de profissionalização: o amadorismo. 

 Além do diagnóstico geral e abrangente no sentido de constituir-se em traço marcante 

da burocracia pública brasileira o amadorismo, conforme proposto por Nelson Oliveira 

(2009), noticiam-se diagnósticos específicos no campo da segurança pública (Costa e 

Balestreri, 2010), na gestão universitária (Meyer Junior, 2005), assim como no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (Carvalho e Shimizo, 2017). 

Além do patrimonialismo, da burocracia, do amadorismo (que propomos aqui ser 

considerado como um não-modelo) e o gerencialismo, que será tratado em seção própria por 

guardar vínculo mais aproximado com o tema da presente pesquisa, destaca-se o modelo de 

gestão societal. 

Genauto de França Filho (2008) estabelece um marco conceitual ao propor que a 

expressão gestão social possa significar tanto uma dinâmica da sociedade – a de ter as suas 

demandas processadas pela administração pública – quanto um modelo de gestão. Para o 

presente estudo, nos interessa apenas o segundo significado. 

Pimentel e Pimentel (2010), em estudo exploratório resgatam as definições teóricas 

sobre a gestão social, para expor, em síntese, que a gestão social é menos dependente do 

cálculo utilitário de consequência que caracteriza os demais modelos; que contrapõe-se à 

tecnocracia típica dos modelos burocrático e gerencial, monológica, por um modelo dialógico, 

estruturante de processos consensuais. 
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O traço marcante da gestão social é o enfoque direcional. Ao invés de pensar o esforço 

de planejamento, execução controle e avaliação das políticas públicas com uma clivagem 

entre governantes e governados, numa perspectiva verticalizada, a gestão social busca 

elementos que reduzam ou mesmo eliminem tais hierarquias. 

Os modelos de gestão social assim o são, portanto, por adotarem um ou mais 

mecanismos de incorporação dos anseios dos cidadãos, por si próprios ou mediante 

delegação, na formulação de políticas públicas, apartados da mentalidade de competição entre 

ideias, mas antes, buscando o atendimento do máximo de interesses possível e a busca de 

arranjos consensuais. 

Ana Paula Paes de Paula (2005) estabelece a origem desse modelo na mobilização dos 

movimentos sociais brasileiros, notadamente os decorrentes da doutrina social da igreja 

católica, sindicatos e do terceiro setor. Como principais pontos positivos do modelo a autora 

destaca, pela proximidade com os destinatários da ação estatal, a potencialidade de recolher 

subsídios para a construção de um projeto de desenvolvimento nacional, em oposição ao 

modelo gerencial que enfatiza o equilíbrio fiscal.  

Por fim, some-se a proposta de Zwick e colaboradores (2012), no sentido de 

caracterização de uma “administração pública tupiniquim”, no sentido de que o advento de 

um conjunto de práticas e ferramentas de cada um dos modelos não necessariamente 

invalidam-se, de forma que as teríamos, presentemente, na Administração Pública brasileira 

uma amálgama, coexistindo simultaneamente. Isso se dá pela quantidade e amplitude de 

relações estabelecidas entre Estado, sociedade e Administração Pública, tornando 

virtualmente impossível extinguir, criar ou modificar determinados aspectos de sua existência 

com base em normas. 

Para o que concerne à dimensão da Governança, tema central da pesquisa, além da 

importância de reafirmar a multiplicidade de práticas e modelos em execução simultânea na 

complexa, heterogênea e ramificada estrutura do aparelho estatal, a revisão bibliográfica 

empreendida dá indicações da relação de causa e efeito entre a irreversibilidade da reforma 

gerencial da década de 1990 e o conceito normativo de Governança, como uma das faces do 

estado da arte do modelo gerencial na atualidade, como será discutido adiante. 

E é a partir da necessidade de “equacionar as assimetrias decorrentes da persistência 

de aspectos patrimonialistas na administração contemporânea, bem como dos excessos 

formais e anacronismos do modelo burocrático tradicional” (BRASIL, 1995, p. 17) que se 

propõe o modelo gerencial, que será abordado adiante. 
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2.3 Nova Gestão Pública (NGP) e Administração Pública Gerencial 

O estudo das consequências da reforma gerencial dos anos 1990 pressupõe a 

compreensão das propostas do que se convencionou chamar de Nova Gestão Pública (NGP), 

vez que aquela instrumentaliza, em maior ou menor medida, as ideias propostas por esta. 

A NGP justifica-se como referencial teórico, segundo Martins (2004, p. 61-63), a 

partir de uma leitura da crise do Estado sob a ótica do neoliberalismo, resgatando o ideal 

liberal da década de 1970, mas reconhecendo as falhas do mercado e admitindo a intervenção 

do Estado para regulação pontual, e do neoinstitucionalismo econômico
2
, caracterizada pela 

ocorrência, dentre outros fatores, de disfunções burocráticas e um cenário de 

ingovernabilidade causado por caos tributário, excesso de inputs dos administrados e crise de 

legitimidade. 

Concebida, portanto, como uma proposta para superação de um cenário negativo, a 

NGP torna-se uma matriz conceitual a partir da qual medidas de cunho corretivo seriam 

formuladas. 

O eixo principal da NGP, como concebido pelo Conselho Científico do Centro 

Latinoamericano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD)
3
, em sua proposta para 

orientar as reformas administrativas dos países da América Latina, passa essencialmente pela 

profissionalização da alta burocracia, transparência da administração pública, 

desconcentração e descentralização administrativa, controle de resultados, responsabilização 

dos agentes públicos e orientação dos serviços para o cidadão-usuário (CLAD, 1998, p. 129-

138). 

Segundo Newman e Clark, (2012, p. 354), o chamado Estado gerencialista possui 

gênese nos “processos de transformação cultural e política que estavam ocorrendo na Grã-

Bretanha na década de 1980 e 1990 sob o comando de Margaret Thatcher (1979-1992) e John 

Major (1992-1997)”, de acordo com as seguintes premissas: 

 

Os pressupostos compartilhados de liberar as forças do mercado do controle 

do estado; liberar o consumidor da carga de impostos; e reduzir o tamanho, 

                                                
2
 Para Martins (2004, p. 62), “a contribuição do denominado neoinstitucionalismo econômico ao discurso da 

crise do Estado é que as instituições importam (institutions matter) em dois principais sentidos. Primeiro, são 

vitais para a produção de resultados, mas são uma espécie de escolha de segunda (second best), um mal 

necessário, porque o mercado por si só não poderia assegurar as transações sem estruturas ou organizações 

formais. Segundo, as organizações não são instancias tão racionais assim, a racionalidade (da eficiência 

econômica) é limitada, sujeita a uma série de "interferências" e constrangimentos decorrentes da sua natureza 

multifacetada (política, humana, cultural etc).” 
3
 À época do lançamento do estudo, integrava o Conselho Científico do CLAD, na qualidade de presidente, o 

intelectual brasileiro Luis Carlos Bresser Pereira, principal artífice da reforma gerencial dos anos 1990, como 

titular do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 
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âmbito e custo do estado informaram todo um rol de governos nacionais e 

organizações internacionais ao longo deste período, frequentemente 

conceituado como neoliberalismo ou neoliberalização. (...) [o] gerencialismo 

– ou o que era mais convencionalmente denominado como Nova Gestão 

Pública (NGP) – tornou-se um elemento-chave desta lógica global e 

globalizante que informou muitos programas nacionais de reformas e foi 

promulgada por órgãos transnacionais como o Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Mundial e outras agências de desenvolvimento.  

 

 

Contribuindo com esta afirmação, Frederico Lustosa da Costa (2009, p. 81) assevera: 

 

De acordo com este ponto de vista [do estado gerencialista], é preferível que 

os indivíduos tenham uma renda disponível mais elevada e possam consumir 

os serviços que lhe convierem, sem tudo esperar do Estado. Ao invés de usar 

fundos públicos para pagar seguro-desemprego, convém reduzir impostos e 

estimular a livre-iniciativa, geradora de oportunidades de trabalho. No lugar 

do welfare, deve-se viver no mundo do workfare. 

 

 

O modelo gerencialista surge, portanto, como uma estrutura integrada de soluções 

voltadas para a adequação das organizações públicas às mais recentes adaptações do modo de 

produção capitalista para acomodar os novos e crescentes anseios e interesses dos atores 

sociais (cidadãos, empresas, usuários de serviços públicos), sem romper com o modo de 

produção. 

Se o neoliberalismo é a doutrina político-econômica adotada pelo Estado capitalista 

moderno, o gerencialismo é a ferramenta de gestão preferencial para a sua otimização. Não é 

por acaso que o discurso do ideário gerencialista trará sempre a eficiência como objetivo final, 

discurso este fundamentalmente ligado à ideia de maximização de ganhos e minimização de 

perdas. 

 A aplicação da sistemática gerencialista na administração pública já havia sido 

prevista, em certa medida, pelo economista Caio Prado Júnior, no longínquo ano de 1976, ao 

redigir o post scriptum de sua obra História Econômica do Brasil. Ainda que a sua previsão 

em relação às inclinações keynesianas dos teóricos da reforma fosse se revelar imprecisa, a 

assertiva de importação de uma fórmula do exterior – no que, aliás, como é bem delineado por 

Andriolo (2006), tem acordo com Guerreiro Ramos (1983), para quem a globalização fomenta 

a imitação de modelos dos países hegemônicos pelos periféricos e Faoro (1989), para quem os 

donos do poder atribuem às práticas de culturas hegemônicas de cada época valor superior 

àquelas nativas: 
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São os ortodoxos da Economia que rezam fielmente e exclusivamente pela 

cartilha dos consagrados autores norte-americanos e assemelhados, e que 

infelizmente ainda são os teóricos de maior influência e poder de decisão na 

política econômica do país. Estes sonham num mundo keynesiano (ou “neo-

keynesiano”, como preferem designar-se) modelado à imagem das grandes 

potências capitalistas, como se o Brasil fosse qualitativamente seu 

semelhante, com apenas um PIB mais modesto. 

 

 

Outro aspecto que vincula o ideário neoliberal à lógica gerencialista é o Código de 

Boas Práticas para a Transparência Fiscal, documento elaborado pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e que encerra em si senão todos, a grande maioria dos paradigmas que 

norteariam as reformas gerencialistas da década de 1990, sendo alguns deles tão perenes que 

sobreviveram com vitalidade e foram até mesmo ampliados durante a etapa 

neodesenvolvimentista do Estado brasileiro.  

Em alguns casos, não houve sequer adaptação das diretrizes à realidade específica do 

Estado brasileiro, mas uma simples aplicação sumária do programa de reformas associado ao 

FMI, o que aconteceu, aliás, em muitos outros aspectos da implantação do gerencialismo na 

administração pública brasileira. 

Tome-se, por exemplo, a questão da divulgação ativa, independente de solicitação, das 

despesas públicas, um dos eixos principais do Código de Boas Práticas para a Transparência 

Fiscal. A ausência de uma cultura de transparência prévia à implantação da medida (ocorrida 

apenas a partir da edição da Lei de Acesso à Informação, em 2011), causou conflito 

especialmente entre o Estado e muitos de seus funcionários, que julgaram uma exposição 

perigosa de suas “intimidades” a divulgação dos valores que percebem do erário. 

Além do FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 1985, ou seja, em 

período anterior à tentativa de implementação de práticas gerencialistas no Estado brasileiro, 

já divisava no horizonte uma provável guinada na direção do que viria a ser a reforma 

gerencial. Confira-se (BID, 1985, p. 111): 

 

Embora o setor público tenha desempenhado papel crucial e necessário no 

fomento do desenvolvimento nos anos 60 e 70, tudo indica que haverá uma 

mudança de ênfase da sua função no processo de desenvolvimento nos 

próximos anos, voltando-se mais para atividades caracterizadas por 

significativas externalidades sociais e econômicas, devido em parte à 

carência de recursos públicos imposta pelo ajustamento e em parte à 

crescente complexidade das economias estudadas. De fato, o tamanho e a 

função do setor público, e especialmente o papel e a administração das 

empresas públicas, vêm sendo há alguns anos objeto de um reexame 

fundamental que provavelmente se intensificará nos próximos anos.  
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Contudo, foi apenas a partir da década de 1990 que o gerencialismo assumiu formas 

mais definidas no Estado brasileiro, com suporte teórico e direcionamento específico, através 

de sucessivas reformas empreendidas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 – 2002) que tinham por objetivo modernizar o aparato estatal. Segundo Bresser Pereira 

(MARE, 1997, p. 12), a transição da administração burocrática para a administração gerencial 

possuía algumas características: 

 

Mais amplamente, a administração pública gerencial está baseada em uma 

concepção de Estado e de sociedade democrática e plural, enquanto que a 

administração pública burocrática tem um vezo centralizador e autoritário. 

Enquanto esta acredita em uma racionalidade absoluta, que a burocracia está 

encarregada de garantir, aquela pensa na sociedade como um campo de 

conflito e incerteza, no qual cidadãos defendem seus interesses, afirmam 

suas posições ideológicas, que afinal se expressam na administração pública. 

Nestes termos, o problema não é o de alcançar a racionalidade perfeita, mas 

definir instituições e práticas administrativas suficientemente abertas e 

transparentes para que o interesse coletivo na produção de bens públicos 

pelo Estado seja razoavelmente atendido. 

 

 

 Há, portanto, um continuum teórico-prático-normativo que permeia e une a 

formulação teórica da NGP – a partir do neoliberalismo e do neoinstitucionalismo econômico 

–, a concepção de um modelo de gestão que a instrumentaliza – o gerencialismo –, e o direito 

positivo que impõe curso forçado às mudanças, principalmente no campo econômico e da 

gestão pública, como será abordado em capítulo próprio. 

2.4 Contexto Brasileiro: A Reforma do Estado da década de 1990 

 

Os projetos de reforma gerencial do aparato estatal foram ensaiadas na realidade 

brasileira no início da década de 1990, na administração de Fernando Collor de Mello (1990-

1992) com as primeiras privatizações de empresas estatais, onde até então se justificava a 

presença do Estado pela existência de monopólios naturais, por imperfeições do mercado ou  

por interesses estratégicos relativos à segurança e soberania nacionais. 

Contudo, foi apenas em 1995, com a formulação e propositura do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, endossado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que 

o gerencialismo, enquanto modelo de gestão de organizações estatais, foi explicitado 

enquanto uma política de gestão pública definida, com suporte teórico e direcionamento 

específico, como será visto adiante. 
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A partir do diagnóstico das causas da crise do Estado, ou seja, da incapacidade do 

setor público de oferecer alívio adequado às vozes a ele dirigidas pela sociedade, o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado conclui que ela advém de três fatores: (i) crise 

fiscal, que diz respeito à relação entre arrecadação e despesas, (ii) esgotamento das estratégias 

de atuação estatal, relativamente à definição do papel do Estado, em especial ao grau em que 

este deveria intervir na economia, e (iii) na superação da forma de gestão do Estado, numa 

dimensão de como se administra o aparelho do Estado (BRASIL, 1995). 

O teor propositivo do Plano Diretor pode ser resumido em três ordens de medidas: (i) 

reforma do sistema jurídico e das relações de propriedade, mantendo na orbe estatal apenas o 

chamado núcleo estratégico e as funções indelegáveis, transferindo para as organizações 

sociais e para a iniciativa privada as restantes, (ii) transição de uma cultura burocrática para 

uma cultura gerencial e (iii) modernização dos métodos e da estrutura organizacional, por 

meio do aperfeiçoamento das formas burocráticas e da adoção de mecanismos gerenciais 

(BRASIL, 1995). 

Na mesma linha, é o que propõe Flávio Rezende (2009), para quem “as reformas 

gerenciais partem do pressuposto de fazer a burocracia pública "funcionar melhor, a um 

menor custo" (p. 351).  

Ao abordar os objetivos de longo prazo da reforma gerencial, o Plano Diretor da 

Reforma do Estado declara expressamente que “não pretende esgotar a tarefa de reformar o 

aparelho do Estado, mas tem o firme propósito de tornar irreversível o processo de mudança” 

e, “no longo prazo, o objetivo é consolidar o processo de mudança, a partir da idéia de sua 

irreversibilidade” (BRASIL, 1995, p. 56).  

Fica claro, em diversos trechos do PDRAE, que o processo de mudança referido trata-

se de “fundamentalmente, a introdução na administração pública da cultura e das técnicas 

gerenciais modernas” (BRASIL, 1995, p. 18). Segundo Bresser Pereira (BRASIL, 1997, p. 

12), a transição da administração burocrática para a administração gerencial possuía algumas 

características: 

 

 
Mais amplamente, a administração pública gerencial está baseada em uma 

concepção de Estado e de sociedade democrática e plural, enquanto que a 

administração pública burocrática tem um vezo centralizador e autoritário. 

Enquanto esta acredita em uma racionalidade absoluta, que a burocracia está 

encarregada de garantir, aquela pensa na sociedade como um campo de 

conflito e incerteza, no qual cidadãos defendem seus interesses, afirmam 

suas posições ideológicas, que afinal se expressam na administração pública. 

Nestes termos, o problema não é o de alcançar a racionalidade perfeita, mas 
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definir instituições e práticas administrativas suficientemente abertas e 

transparentes para que o interesse coletivo na produção de bens públicos 

pelo Estado seja razoavelmente atendido. 

 

 

Assim, para o presente estudo, os aspectos que serão considerados para verificar o 

grau de irreversibilidade da reforma gerencial serão a permanência na atualidade de medidas 

administrativas e discursos simétricos às propostas consubstanciadas nas três ordens de 

medidas constantes do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elencadas 

anteriormente. 

A obra de Lustosa da Costa (2000, 2008, 2009), no estudo da dimensão histórico-

funcional da Administração Pública brasileira e das sucessivas reformas de que foi objeto, 

servirá de norte para o trabalho no sentido de dar-lhe a dimensão histórica e posicionamento 

num ciclo de reformas que tendem, pelas contradições que trazem em si na atual iteração - a 

adoção de mecanismos que representam o ápice da administração empresarial de maneira 

uniforme numa administração com bases culturais patrimonialistas e clientelistas (NUNES, 

1997), que a duras penas desenvolve o profissionalismo burocrático e que ensaia, pelos 

centros de planejamento e controle, medidas gerenciais – a repetir o lúcido diagnóstico já 

enfrentado por Costa (2009, p. 869): 

  

(...) não se pode avaliar a experiência de reforma em termos de sucesso ou 

insucesso absolutos. A não ser aquelas tentativas que não chegaram a 

produzir efeitos legais e administrativos, todas as reformas introduziram 

instrumentos que vieram se agregar às práticas vigentes. 

 

Bresser-Pereira (1997, 2002, 2007), em seus seminais estudos e experiência prática 

como Ministro de Estado responsável pela pasta incumbida da condução das reformas 

gerenciais da década de 1990, bem como a forma institucionalizada de exploração de temas e 

formulação teórica que tomaram forma como os Cadernos do Ministério de Administração e 

Reforma do Estado e, sobretudo, no Plano Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 1995, 

1997), bem como sua extensa produção bibliográfica nas décadas seguintes, permitirão 

estabelecer relações entre as sucessivas experiências governamentais que, com maior ou 

menor sucesso, direcionaram o aparelho do Estado para a busca de um paradigma 

gerencialista, e a temática de Governança e os mecanismos a ela associados, onde encontrarão 

campo para desenvolvimento e implantação, justificando a exploração de seus fundamentos. 

Aqui verifica-se novamente uma subsunção muito reveladora entre o ideário 

gerencialista e o neoliberalismo através das matrizes informadas pelo Consenso de 
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Washington ampliado, como receituário para o ajustamento macroeconômico dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, compilada por RODRIK (2002): 

 

 

Quadro 2: Consenso de Washington Original e Ampliado. 

Consenso de Washington original 
Consenso de Washington ampliado 

Os dez itens anteriores e mais: 

Disciplina Fiscal Governança corporativa e reforma institucional 

Reorientação dos gastos públicos Combate à corrupção 

Reforma tributária Mercados de trabalho flexíveis 

Taxa de juros Acordos da OMC 

Taxa de câmbio 
Estandartização dos códigos financeiros 

nacionais com os padrões e regras internacionais 

Liberalização comercial 
Fortalecimento do sistema financeiro nacional e 

abertura prudente da conta de capitais 

Abertura para o financiamento 

externo direto 
Regime de taxas cambiais sem intermediação 

Privatização 
Bancos centrais independentes e controle da 

inflação 

Desregulamentação da economia Políticas compensatórias focalizadas 

Direitos de propriedade Metas de redução da pobreza 

Fonte: Rodrik (2002), p. 292. 

 

Este viés fica claro, no âmbito do ordenamento jurídico pátrio através de, dentre 

outros, três exemplos. 

O primeiro é a regulamentação, através do Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 

1998, do art. 165 da Constituição da República, impondo aos administradores públicos, em 

todas as esferas de poder, a obrigatoriedade de planejar a condução de suas atividades, através 

da sistematização, aprovação, manutenção e cumprimento de um Plano Plurianual (PPA), 

com vigência de quatro anos. 

A natureza essencialmente gerencial dos planos plurianuais pode ser observada no 

diploma que regulamenta o instituto, que registra com pormenorizado zelo o atendimento aos 

prazos, atingimento de metas, definição de papéis e responsabilidades dos gestores.  

O orçamento passa a ser encarado normativamente como um meio para atingimento 

dos objetivos estratégicos do Estado, e cada programa orçamentário, vinculando-se a uma ou 
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mais políticas públicas, passa a ter que indicar objetivo, órgão responsável, valor global, prazo 

de conclusão, fonte de financiamento,  indicador que quantifique a situação que o programa 

tenha por fim modificar e metas correspondentes aos bens e serviços necessários para atingir 

o objetivo, de forma a garantir a rastreabilidade de resultados, a conciliação entre fins e 

meios. 

Reforçando o caráter gerencial da norma, é estabelecida ainda a obrigação dos 

programas orçamentários conterem metas de qualidade e de produtividade, a serem atingidas 

em prazo definido, além de um modelo de gerenciamento que compreenda a definição da 

unidade responsável pelo gerenciamento, mesmo quando o Programa seja integrado por 

projetos ou atividades desenvolvidas por mais de um órgão ou unidade administrativa, 

controle de prazos e custos. 

Por fim, a avaliação e monitoramento do resultado das políticas públicas passa a ser 

objeto da legislação orçamentário-financeira. A avaliação física e financeira dos Programas e 

dos projetos e atividades que os constituem é inerente às responsabilidades da unidade 

responsável e tem por finalidade: aferir o seu resultado, tendo como referência os objetivos e 

as metas fixadas, subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos 

públicos e a coordenação das ações de governo; e evitar a dispersão e o desperdício de 

recursos públicos, com uma disposição específica que denota a concepção gerencial de 

cidadão-cliente, quando estabelece que para fins de gestão da qualidade, as unidades 

responsáveis pela execução dos Programas manterão, quando couber, sistema de avaliação do 

grau de satisfação da sociedade quanto aos bens e serviços ofertados pelo Poder Público.  

Na hierarquia das normas, situada no patamar mais elevado, jaz ainda como marco 

normativo do modelo gerencial a Emenda Constitucional nº 19, promulgada em 4 de junho de 

1998, que, em apertada síntese, manifestou seu caráter gerencial na medida em que impôs 

limites remuneratórios para os membros dos poderes, ensaiando também sobre a governança 

na administração pública, criou a possibilidade de flexibilização da gestão através dos 

contratos de gestão – tão pouco utilizados, aumentou o período de estágio probatório dos 

servidores públicos, na tentativa de permitir uma avaliação mais aprofundada do desempenho 

dos ocupantes de cargos públicos, bem como criou a possibilidade de perda do cargo em 

virtude de avaliação de desempenho desfavorável, permitiu a utilização de recursos 

decorrentes da economia com despesas correntes no desenvolvimento de programas de 

qualidade e produtividade, modernização e racionalização do serviço público, inclusive sob a 

forma de prêmio de produtividade, possibilitou a criação de consórcios entre os entes da 

federação para gestão associada de serviços públicos; e, por fim e elevou ao relevante status 
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de princípio constitucional da administração pública a eficiência, ao lado dos preexistentes 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (BRASIL, 1988). 

A inclusão do referido princípio no texto constitucional não se deu sem diversas 

críticas, em virtude da suposta redundância da expressão. Segundo observasse a administração 

a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, e a publicidade de sua atividade, esta 

contemplaria, por si só, a eficiência. 

Para melhor elucidação, colaciona-se a seguir interessante comentário de Alexandre 

de Moraes (2003) sobre o tema: 

 

A Constituição, ao enumerar esses básicos princípios, deu o norte e depois 

veio o que academicamente é muito bonito discutir, mas se nós formos 

pensar realmente, isso chega a ser ridículo. Uma Emenda Constitucional ter 

de colocar que a Administração Pública deve ser eficiente. Então, se amanhã 

se revogar o princípio da eficiência, a administração pública pode voltar ou 

se tornar ineficiente porque não seria constitucional e nós sabemos que em 

nenhum momento foi aprovado na Câmara dos Deputados o princípio da 

eficiência. 

Isso foi até objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade porque o que se 

pretendia e o que se pretendeu na Câmara, na Emenda 19 foi colocar um 

finalzinho, no “caput”, dizendo que a Administração Pública deveria ser 

direcionada da melhor forma possível para atingir seus objetivos. Quando foi 

para o Senado, acharam muito grande esse final, ah, vamos trocar tudo isso, 

sinônimo, eficiência e... eficiência como era uma alteração, segundo o 

Senado, redacional, não de mérito, não houve necessidade de se retornar a 

Emenda à Câmara dos Deputados.  

Houve ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu realmente que foi só uma alteração de redação e não haveria nada 

de inconstitucional. (...)  

 

Ainda que autorizadas opiniões defendam a redundância da inclusão da eficiência 

como princípio no texto constitucional, é válido afirmar que quis o constituinte derivado 

garantir a plena eficácia dos princípios já declinados pelo constituinte originário. 

O mandamento constitucional estatui, portanto, que além da atividade administrativa 

deva estar esposada à lei (legalidade), dissociada de quaisquer interesses dos seus agentes ou 

de particulares (impessoalidade), obedecendo aos padrões de conduta moral dela esperados 

(moralidade) e estar submetida ao escrutínio público (publicidade), será inconstitucional se 

lhe faltar a eficiência, como medida de maximização de resultados e minimização de 

desperdícios. 

Cumpre ressaltar, entretanto, que o modelo gerencial não detém a primazia de 

concepção da busca pela eficiência. Ocorre que a reforma dos anos 1990 foi o fator 
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preponderante para a inclusão da eficiência na agenda da administração pública brasileira, e 

eventualmente de sua elevação a princípio constitucional. 

Por fim, o amadurecimento da ótica gerencialista aplicada à administração pública 

culminou com a edição da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Em análise 

preliminar do então projeto de lei que ainda tramitava no Congresso Nacional, assim afirmou 

Nascimento (2011, p. 44):  

 

busca o governo brasileiro, com a aprovação da lei de responsabilidade 

fiscal, introduzir na administração pública conceitos novos, entre os quais os 

de responsabilidade e transparência, e consolidar normas e regras de 

austeridade nas finanças públicas. 

 

 

Relevante para confirmar a inspiração gerencialista da Lei de Responsabilidade 

Fiscal é a leitura de sua exposição de motivos, apresentada em 13 de abril de 1999 ao 

Presidente da República pelos Ministros de Orçamento e Gestão, Fazenda e Previdência e 

Assistência Social (BRASIL, 1999):  

 

(...)  

2. Este Projeto integra o conjunto de medidas do Programa de Estabilidade 

Fiscal - PEF, apresentado à sociedade brasileira em outubro de 1998, e que 

tem como objetivo a drástica e veloz redução do déficit público e a 

estabilização do montante da dívida pública em relação ao Produto Interno 

Bruto da economia. 

3. O PEF contempla medidas de curto prazo e medidas de natureza 

estrutural. As primeiras asseguram os resultados anunciados no Programa 

para o período 1999-2001, já na sua forma revisada a partir das mudanças na 

política econômica ocorridas em janeiro deste ano. As segundas criam as 

condições para que os resultados alcançados nesse triênio se tornem 

permanentes, dando base à estruturação de um novo regime fiscal no País. 

4. As medidas de curto prazo já foram aprovadas pelo Congresso Nacional e 

implementadas pelo Executivo. As medidas de natureza estrutural estão 

sendo apreciadas pelo Legislativo, onde se destacam a Proposta de Reforma 

Tributária e a Regulamentação das Reformas da Previdência e da 

Administração. 

5. Este Projeto de Lei – publicamente conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF – também faz parte desse elenco de 

importantes inovações estruturais da Administração pública que, após 

aprovado, terá vigência num ambiente fiscal mais favorável, sedimentado 

pelos efeitos positivos do PEF, da reestruturação das dívidas dos Estados e 

dos Municípios, da reorganização do sistema bancário estadual, e de outras 

medidas de ajuste fiscal implementadas pelos governos estaduais e 

municipais.  
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A legislação constituiu-se em verdadeiro marco legal no estudo do gerencialismo, 

tendo em vista que impunha medidas de governança corporativa, responsabilização e 

transparência da gestão financeira. O cumprimento (ou não) de tais medidas passou a exigir 

maior aferição dos atos emanados pelos agentes públicos. E, em momento posterior, o nível 

de aderência do administrador público às normas incidentes sobre sua atividade, aliado aos 

resultados obtidos pelas políticas públicas implementadas, passou a indicar o nível de 

eficiência de sua gestão. 

Fica claro que todas as mudanças e inovações na forma de pensar e gerir o Estado 

seriam inócuas se ausente o ferramental adequado para controlar, aferir e reportar os seus 

resultados. É aí que se fortalece, como própria condição de funcionamento do Estado, após 

tamanhas inovações na ordem jurídico-normativa, a relação entre a visão gerencialista e as 

atividades de controle. 

2.5 Consequências da Reforma do Estado da década de 1990 

 

Porém, talvez o mais rico ponto de contato do estudo com este referencial teórico seja 

a perspectiva de longo prazo da reforma gerencial promovida na década de 1990 e ora 

problematizada. O Plano Diretor da Reforma do Estado, coordenado por Bresser-Pereira, 

declara expressamente que “não pretende esgotar a tarefa de reformar o aparelho do Estado, 

mas tem o firme propósito de tornar irreversível o processo de mudança” e, “no longo prazo, 

o objetivo é consolidar o processo de mudança, a partir da idéia de sua irreversibilidade” 

(BRASIL, 1995, p. 56). 

  Fica claro, em diversos trechos do PDRAE, que o processo de mudança referido trata-

se de “fundamentalmente, a introdução na administração pública da cultura e das técnicas 

gerenciais modernas” (BRASIL, 1995, p. 18). 

Mendes e Aguiar (2017) identificam uma clivagem entre as promessas entre o 

discurso gerencialista de aumento de desempenho e o que efetivamente ocorre na 

administração pública brasileira, uma vez que a lógica da Nova Gestão Pública não substituiu 

as burocracias públicas, e estas têm cedido espaços para a perpetuação de antigas práticas 

patrimonialistas e clientelistas. 

Sobre o tema, Eduardo Marques (2013, p. 11) igualmente tece considerações sobre a 

natureza otimista, e até “triunfalista” da produção técnica e acadêmica sobre a experiência de 

reforma do Estado ocorrida na década de 1990 no tocante aos seus resultados. 
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O primeiro é o que denominamos hiato gerencial: a assimetria de capacidades 

gerenciais verificada no pós-reforma entre órgãos e entidades da administração pública, 

notadamente que ocorre entre as funções controle, planejamento, e execução das políticas 

públicas, notadamente na área social. 

O hiato gerencial é salientado por Luiz Carlos Bresser-Pereira, em entrevista 

concedida à Leite  (2014), em relevante trecho captado por Misoczky e colaboradores (2017, 

p. 190), na discussão sobre a trajetória ininterrupta da reforma do aparelho do estado: 

 

E finalmente há a área social, que não tem nem recursos e nem capacidade 

administrativa. E essa é a área que eu afirmei ter absoluta prioridade para 

tentar ajudar, ou seja, a educação, a saúde e a previdência. Era isso que me 

interessava. Os grandes serviços públicos prestados nessa área que definem o 

Estado social, porque são serviços caros, e é para administrar bem esses 

serviços que as organizações sociais são tão importantes (LEITE, 2014, p. 

1059). 

 

 

A leitura é corroborada por André Luis Melo (1996, p. 78), que deixa claro que “existe 

um contraste marcado entre a qualificação dos burocratas da área fazendária e de 

planejamento e os da área social”.   

O segundo é a perspectiva de irreversibilidade da reforma gerencial, que se reflete na 

atualidade com a edição de normas de cunho essencialmente gerencialista, revivendo a 

perspectiva de aumento da capacidade do Estado em implementar as políticas públicas de 

forma mais racional e eficiente. 

Bresser-Pereira especula, no mesmo recorte citado por Misoczky e colaboradores 

(2017, p. 191), sobre a permanência da Reforma do Estado iniciada na década de 1990, 

reafirmando, indiretamente, a sua irreversibilidade: 

 

E quando você tem um Estado social- democrático, necessariamente você 

vai ter que fazer uma reforma gerencial, porque esse é um Estado muito 

grande, que tem grandes serviços que o Estado considera importante oferecer 

gratuitamente ou quase gratuitamente à população. Em consequência, a 

reforma gerencial vem mais cedo ou mais tarde. O problema todo é saber, 

depois que o país se tornou realmente democrático, quanto tempo demora 

para que ele inicie a Reforma, e com qual qualidade e competência ele a faz. 

Mas que a Reforma vai acontecer, vai. Logo, a reforma que iniciei está bem-

sucedida, está em marcha, porque faz parte da lógica das coisas. 
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Muito embora o objetivo da presente seção guarde relação com a validade do 

argumento de irreversibilidade das mudanças propostas na reforma gerencial de 1995, 

observou-se que esta percepção pode ser variável ao longo do tempo. 

A partir do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (1998-2002), quando 

foram absorvidos ou dissolvidos os mecanismos que davam corpo e estrutura central à 

formulação de uma política de gestão pública gerencial já se verificava uma desaceleração, 

talvez, como sugere Ribeiro (2002), pelo advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da 

estrutura de orçamento-programa e da aprovação da Emenda Constitucional nº 19. 

Gomide e Pires (2014, p. 15) sugerem, paralelamente, as causas para uma pausa no 

neoliberalismo enquanto política econômica e no gerencialismo como modo de gestão pela 

“perda da legitimidade política da agenda do Consenso de Washington na América Latina, da 

reestruturação da economia global a partir da emergência de novos atores (como a China), e 

da crise financeira nos países centrais”. 

Com o amornamento, portanto, da centralidade das discussões sobre gerencialismo no 

seio do Poder Executivo, onde, obviamente, os efeitos de qualquer reforma, inclusive a 

gerencial, seria mais visível e impactaria a sociedade de uma maneira mais direta, o discurso e 

as formas gerencialistas deslocam-se para o Tribunal de Contas da União, e, ao longo do 

tempo, nos demais órgãos que executam, direta ou indiretamente, a função controle na 

administração pública, nem tanto por formulação própria, mas por terem tais órgãos missão 

constitucional
4
 de apoiar o controle externo - o TCU - em sua missão institucional.  

A atuação do Tribunal de Contas se dá frequentemente sobre frações da administração 

pública, muitas vezes em nível de unidades gestoras
5
, ou sobre a atuação de um agente 

público em especial, fazendo com que uma verdadeira agenda de continuidade da reforma 

gerencial fosse mantida pelo controle externo, mas de maneira pulverizada e silenciosa, a 

partir, principalmente, de mandamentos isolados, que foram se consolidando na 

jurisprudência do Tribunal ao longo das décadas de 2000 e 2010 e chegando, cada vez mais, 

às causas do dissenso controle versus execução. 

Sendo certo que as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União 

possuem natureza cogente, pode-se afirmar que no decurso do hiato gerencial o executivo 

teve a sua agenda de medidas de cunho gerencial ditada pelo controle externo, ora no 

                                                
4
 O art. 74 da Constituição da República estabelece que os ”Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: (...) IV - apoiar o controle externo 

no exercício de sua missão institucional.” 
5
 Segundo o Glossário do Tesouro Nacional, denomina-se unidade gestora a “Unidade orçamentária ou 

administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial”. Dados da Secretaria do 

Tesouro Nacional dão conta da existência de quase 42.000 (quarenta e duas mil) unidades gestoras cadastradas. 
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julgamento de contas, ora conduzindo auditorias de conformidade ou de performance, ora em 

processos autônomos. 

É dizer, no período que identificamos como hiato gerencial, os avanços e paradigmas 

construídos durante ou em decorrência da reforma gerencial de 1995 não foram 

desconstruídos. Perderam, contudo, a centralidade na discussão das tarefas a cargo do Estado 

no poder executivo, em favor de outros temas igualmente relevantes que demandavam 

atuação prioritária da administração pública, como a adequação da infraestrutura, a 

redistribuição de renda, a erradicação da pobreza extrema, a universalização da educação 

superior e a atuação estatal na aceleração da economia. 

Neste período, enquanto o governo central atendia a diversas outras demandas, 

relegando a um segundo plano, mas sem suprimir, a discussão da reforma gerencial do 

Estado, o Tribunal de Contas da União e os órgãos de controle formataram-se para cumprir 

um aspecto importante do Plano Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 1995, p. 16), a 

partir da inevitabilidade da coexistência entre burocracia e o gerencialismo que ora se 

planejava, ou seja, a forma de controle: 

 

 
A administração pública gerencial constitui um avanço e até um certo ponto 

um rompimento com a administração pública burocrática. Isto não significa, 

entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a 

administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, 

embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, (...). A 

diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos 

processos para concentrar-se nos resultados, (...). 
 

 

 

Não por outro motivo, o período de hiato gerencial é fortemente marcado por conflitos 

institucionais entre os órgãos de controle - reprogramados para efetuarem, ao menos 

parcialmente, um controle de resultados típico da filosofia gerencial - e órgãos de execução, 

em sua grande maioria incapazes de entregas gerenciais, dado o insucesso da reforma 

gerencial de 1995 em modificar a cultura burocrática e, como já foi visto, o abandono da 

centralidade do discurso e das formas gerencialistas pelo poder executivo, impactando em 

suas capacidades gerenciais.    

O cenário aponta para mudanças, contudo, apenas em 2016, quando os Ministérios do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e a Controladora-Geral da União editam Instrução 

Normativa Conjunta estabelecendo a obrigatoriedade de direcionamento de todos os órgãos e 

entidades que integram o Poder Executivo Federal à adoção de mecanismos de Governança, 



42 

 

Gestão de Riscos e Controles Internos, retomando, assim, uma perspectiva do poder executivo 

ditar os caminhos da agenda de condução do Estado ao modelo gerencial. 

Com isso, pode-se afirmar que a Administração Pública brasileira não dispõe de um 

modelo administrativo único e homogêneo; ao contrário, ela transita entre (i) práticas 

patrimonialistas e clientelistas, (ii) uma burocracia weberiana de implantação “deficiente e 

incompleta” (MELO, 1996, p. 78), que possui como traço marcante o amadorismo e a 

improvisação (OLIVEIRA, 2009), (iii) cenários pontuais de funcionamento de uma 

mentalidade gerencial, em especial nas áreas de planejamento e controle governamental, não 

sendo por acaso que o marco normativo de Governança em torno do qual orbita o presente 

estudo seja de lavra justamente das estruturas governamentais que sediam tais atividades, e, 

ainda, (iv) contextos de desenvolvimento de preceitos de gestão societal, caso dos próprios 

conselhos deliberativos das Universidades Federais, que agregam representantes das 

comunidades em que estão inseridas, experiências de orçamento participativo, conselhos de 

usuários de determinados serviços públicos (como saúde e assistência social), dentre outros. 

Cabe aqui resgatar a crítica de Diniz (1996, p. 9), para quem “a opção das elites 

estatais brasileiras privilegiou vias coercitivas de implementação, o que se traduziu pela 

preferência por instrumentos legais capazes de garantir a precedência do Executivo em face 

do poder Legislativo, ou seja, “fora do controle político”. Isso pode explicar, por exemplo, a 

implantação de mecanismos de Governança pela via de Instrução Normativa, e não, por 

exemplo, por Lei Ordinária. 

O cenário possui como consequência uma significativa assimetria nas capacidades 

gerenciais da administração pública, desafiando ainda mais a implantação das políticas 

públicas que se pretendem universais, em especial quando incidem sobre algo tão essencial 

como é a forma de gerir a organização, como é o caso Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU nº 01/2016, que estrutura a forma como devem ser tomadas as decisões nos órgãos 

e entidades da administração federal. 

Lançadas, portanto, as bases de compreensão do complexo arranjo que traduz os 

modelos de gestão pública vigentes, pode-se, a partir das premissas lançadas por Alberto 

Guerreiro Ramos, na sua crítica aos modelos importados acriticamente das economias centrais 

do modo de produção (2008, p. 99), longe de negar a utilidade de transplantações, antes 

pondera que as mesmas devem ser submetidas a um critério de seletividade (SCHMITZ 

JUNIOR et al, 2014). Em suma, deve-se “utilizar a produção estrangeira como matéria-prima 

de elaboração teórica, condicionada por fatores particulares da sociedade em que vive.” 

(RAMOS, 1965, apud SCHMITZ JUNIOR et al, 2014). 
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Há, ainda, relevante contribuição de Guerreiro Ramos na crítica à maximização do 

papel do mercado na formulação e direcionamento do desenvolvimento nacional. Mais uma 

vez estabelecendo critérios de seletividade, sua crítica está centrada na concepção de que o 

mercado é um agente importante na agenda do desenvolvimento, mas não é o único, nem deve 

ser o preponderante, devendo o Brasil buscar uma “opção que lhe fosse própria” (AZEVÊDO, 

2006, p. 18). 

O ponto que se pretende fixar é o de que qualquer solução que se pretenda universal 

no âmbito da administração pública brasileira merece ser analisada com cuidado. A 

heterogeneidade e a multiplicidade de modus, tecnologias, arranjos e sistemas vigentes é um 

desafio natural que se impõe a qualquer generalização neste campo. 
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3 GOVERNANÇA 

 

Como último eixo de discussão teórica, serão articuladas com o tema da pesquisa as 

bases conceituais dos mecanismos gerenciais relativos à Governança que se apresentam sob a 

forma do diploma normativo cujos efeitos pretende-se estudar. 

É a partir da inquietação com a efemeridade de uma definição que passa a ser, com a 

edição da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, uma linha mestra para a 

administração do aparelho do Estado, e uma chave interpretativa para o entendimento de sua 

ação no futuro, que surge o problema de pesquisa, o qual pretende-se investigar por meio da 

exploração ordenada do tema, em duas frentes. 

  Em sede de revisão bibliográfica, o estudo investigará as definições na literatura sobre 

Governança e seus componentes, buscando evidenciar semelhanças e dessemelhanças 

relevantes – hipóteses, teses e antíteses – para, então, proporcionar uma síntese. 

3.1 Governança: um Conceito em Construção 

 

Resgata-se, na abertura do presente título, importante nota que dá liga ao presente 

trabalho de revisão bibliográfica, unindo a discussão sobre Governança com a já promovida 

acerca da reforma do Estado: o objetivo último deste processo de “aumentar sua [do Estado] 

“Governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas” 

(BRASIL, 1995, p.11). 

Impende notar que a expressão Governança, no contexto do Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado era grafada entre aspas (quiçá por se constituir, à época, numa espécie 

de neologismo), e a definição a ela dada - capacidade de implementar de forma eficiente 

políticas públicas - é uma pálida sombra do que hoje é entendido como Governança no setor 

público. 

As disposições da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 no tocante à 

Governança não deixam transparecer toda a discussão que há subjacente à expressão e às 

dimensões que facilitariam ou impediriam a sua implementação.  

Atribuindo às definições do conceito de Governança em uso no Brasil e na América 

Latina um caráter “confuso e cacofônico”, Eduardo Marques (2013) propõe uma definição 

analítica de Governança com base nos debates locais sobre o tema associado à literatura de 

vanguarda sobre o tema.  
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A agencificação do Estado também está presente na discussão promovida por Marques 

(2013, p. 9), fruto “de uma incorporação acrítica da disseminação internacional do conceito” 

de Governança, ora entendida como uma estrutura, como um processo, um mecanismo ou 

uma estratégia, ou mesmo como sinônimo de governo. Porém, uma premissa fundamental 

para que se promova a discussão sobre Governança diz respeito ao Estado visto com 

desconfiança. Governança, em todos os casos, é a resposta apresentada para a desconfiança. 

Quer seja como um agente ineficiente para uma orientação voltada para o mercado, 

ora como uma “fonte de controle e tutela” (Marques, 2013, p. 13), o Estado é visto com 

desconfiança. Para sanear esse conflito, intrínseco à relação agente – principal, enquanto o 

primeiro diagnóstico demandaria a criação ou a reforma do aparelho do Estado de forma a 

garantir níveis mais elevados de eficiência, o segundo identifica como fundamentais reformas 

que garantam o controle e a participação social.  

Bowornwathana (1997), citado por Rezende (2009, p. 348), argumenta que o estudo 

comparativo das políticas de reforma administrativa tem sido orientado por um novo 

paradigma que ele denomina de “nova governança democrática” “(new democratic 

governance)”. Este paradigma tem princípios que emergem para dar resposta a quatro 

questões essenciais: sobre o papel e funções do governo, sobre os mecanismos de 

funcionamento do governo, a organização dos controles e da ‘accountability’, e, por fim, 

questões relativas à performance das políticas públicas. 

Para Marques (2013), o conceito de Governança, para revestir-se de maior precisão, 

precisa incorporar tanto resultados positivos como os negativos, assim como as instituições, 

atores e redes envolvidos nessas ações, em suas interações formais e informais – inclusive nas 

interações não albergadas pelo ordenamento jurídico – considerando que produzem efeitos 

concretos. Além disso, identifica que diversos padrões de Governança podem surgir em 

campos ou níveis de uma ou mais políticas públicas. 

Corroborando a assertiva, Peters e Lawrence (1998), também citados por Rezende (id., 

p. 349) argumentam que as concepções tradicionais de organização e funcionamento das 

burocracias públicas passam por profunda revisão com as políticas de reformas gerenciais. 

Em primeiro lugar, as reformas sugerem que os novos modelos de governança sejam 

orientadas por modelos participativos na gestão de políticas públicas onde o Estado passa a 

ser mais um dos atores estratégicos 

 Cavalcante e Pires (2018) discutem o fenômeno das abordagens prescritivo-formais do 

conceito de Governança, salientando o esforço relacionado com a implantação de estruturas 

relacionadas à Governança em órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Federal, 
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destacando ser “comum, tanto nos governos e organismos multilaterais quanto na academia, a 

proliferação de visões que nem sempre são convergentes ou que não se baseiam em 

conhecimento empírica e teoricamente validado” (2018, p. 3). 

 Prosseguindo na análise, Cavalcante e Pires (2018) identificam duas matrizes 

principais no que chamam de proliferação conceitual relativamente à Governança. A primeira 

diz respeito a tecnologias de gestão criadas para dar conta da “complexificação das formas de 

propriedade”, ou seja, destinadas a atenuar o conflito de agência estabelecido entre os 

proprietários do interesse e os administradores das organizações – no caso das organizações 

públicas, como bem alinha Przeworski, já citado anteriormente – redunda na relação entre os 

cidadãos e dos administradores públicos. A segunda refere-se aos processos de integração que 

“provocaram, no mesmo período, debates e práticas de governança que apontavam em outro 

sentido, o da construção de autoridade governamental supranacional e o da condução de 

políticas públicas em ambientes multinível” (ibid., p. 5). 

Eli Diniz (1996), em trabalho desenvolvido, portanto, concomitante à reforma 

gerencial de 1995, alerta para a necessidade de contextualização das causas que justificam os 

processos de reforma e, consequentemente, dos mecanismos a serem criados, extintos e 

modificados no processo, destacando – é importante registrar, em coro com diversos outros 

autores – que a meta deve ser sempre a consolidação democrática. 

Azevedo e Mares-Guia (2000), igualmente ponderam sobre a ideia de Governança ir 

além da dimensão do desempenho administrativo, para alcançar a ideia de conciliação de 

interesses múltiplos, em especial na forma como a sociedade civil organizada atua no 

processo de formulação, implementação e controle social das políticas públicas. 

Para Young (1994, p.15), corroborando esta visão mais ligada aos arranjos inter e 

intrainstitucionais, Governança estaria relacionada à 

 

criação e ao funcionamento de instituições sociais capazes de solucionar 

conflitos, facilitando a cooperação, ou, mais genericamente, aliviando 

problemas de ação em um mundo constituído por atores interdependentes. 

 

  Tais considerações são especialmente ricas para o presente estudo em virtude de sua 

pretensão de estudar a forma como estão sendo processadas as normas de Governança, 

Gerenciamento de Riscos e Controles Internos previstas na Instrução Normativa nº 01/2016, 

inclusive no tocante a serem, ou não, objeto de um projeto eleito, discutido com a sociedade e 

com a própria administração pública previamente à sua imposição. 
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Finalmente, para Fritz Scharpf (1978), citado por Cruz (2017, p. 12), seria improvável, 

se não impossível, que qualquer política pública significativa resultasse de um processo de 

escolha de qualquer ator isolado: a formulação e implementação de políticas públicas são o 

resultado inevitável de interações entre uma pluralidade de atores com interesses, objetivos e 

estratégias distintas.  

Assim, a plasticidade na definição do que é Governança, bem como dos componentes 

que integrariam sua estrutura - abordada adiante na discussão teórica – no caso concreto, 

parecem ser condizentes com o transplante de um modelo de gestão em duas dimensões: 

quanto ao domínio, da cultura corporativa privada para a pública; e quanto ao contexto, de 

economias centrais para uma periférica, padrão identificado com clareza por Guerreiro Ramos 

(2008). 

Mesmo na desconsideração das transplantações, ou seja, dentro do próprio ambiente 

mercantil e central do capitalismo onde surgiu e foi desenvolvida, persiste a plasticidade da 

expressão Governança, a se adequar, conforme indicam os estudos de Racz et al (2010), aos 

interesses comerciais de cada autor que busca fixar uma definição para que otimize a venda de 

produtos e serviços. 

Outra dimensão que será brevemente inserida no contexto da reforma do Estado e sua 

interface com o estudo das políticas públicas relaciona-se com a sua característica de 

proporcionar um incremento ou uma requalificação das capacidades estatais. 

 

Para Loureiro et al (2013, p. 116), o conceito de capacidades estatais  

 

 
destaca não apenas a dimensão técnica e administrativa, mas também a 

habilidade política dos atores estatais (políticos e burocratas) dentro de um 

quadro institucional democrático, de articular interesses, negociar com uma 

pluralidade de grupos organizados na sociedade e construir consensos entre 

eles que permitam melhor coordenar a execução e, consequentemente, 

alcançar melhores resultados.  

 

 

O resultado das políticas públicas, para Gomide e Pires (2014, p. 21), decorre das 

capacidades do Estado e do arranjo institucional definido para sua execução, definido como 

“o conjunto de regras, mecanismos e processos que definem a forma particular como se 

coordenam atores e interesses na implementação de uma política pública específica.” 

Em raciocínio inverso, portanto, pode-se inferir que o conjunto de regras, mecanismos 

e processos que servem de meio e dão forma às políticas públicas são elementos que 

impactam diretamente em seu resultado.  
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Há uma evidente relação de pertinência entre capacidades estatais e políticas públicas, 

em especial nas políticas de gestão pública, que é diretamente abordada no Plano Diretor da 

Reforma do aparelho do Estado, como se verá mais adiante. 

Com isso, com a finalidade de sintetizar o estudo, podemos elencar algumas das 

definições já lançadas para a definição de Governança, compiladas por Marques (2013), 

Cavalcanti e Pires (2018) e pelo próprio autor: 

 

Quadro 3: Definições de Governança 

Fonte Conceito de Governança 

Banco 

Mundial 

(1989) 

O exercício do poder politico para gerenciar as demandas de uma nação. 

Banco 

Mundial 

(1992) 

Maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 

econômicos e sociais tendo em vista o desenvolvimento. 

Diniz 

(1996) 

Capacidade governativa no sentido amplo, envolvendo a capacidade de ação 

estatal na implementação das políticas e na consecução das metas coletivas. 

Melo 

(1996) 

Capacidade governamental de criar e assegurar a prevalência de regras 

universalistas nas transações sociais, políticas sociais e econômicas, 

penalizando ou desincentivando o comportamento rent seeking, 

promovendo arranjos cooperativos e reduzindo os custos de transação. 

Larson e 

Petkova 

(2011) 

Governança refere-se a quem toma as decisões e como essas decisões são 

tomadas, nacional e localmente. 

 

Boschi 

(2003) 

Arranjos de gestão pública baseados na interação entre o público e o privado, 

de forma a assegurar a transparência na formalização e na eficácia na 

implantação de políticas públicas.  

Marques 

(2013) 

Arranjos de atores estatais e não-estatais interconectados por laços formais e 

informais no processo de formulação de políticas públicas e inseridos em 

contextos institucionais específicos. 
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Brasil 

(2016) 

Combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração, 

para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Marques (2013) e Cavalcanti e Pires (2018). 

 

 As diversas definições de Governança apresentadas demonstram tratar-se de um 

conceito polissêmico, sujeito a múltiplas interpretações validadas pela literatura.  

3.2 Prescrições Normativas sobre Governança 

 

Impende notar, neste ponto do estudo, que a despeito do amplo espectro de 

conceituações atribuídas à expressão Governança, a legislação que dá as lentes através das 

quais as organizações sujeitas à pesquisa serão investigadas a recepcionou de acordo com uma 

acepção bem específica e delimitada, a qual representa um modelo universal, estandardizado e 

polivalente de gestão, (re) utilizável por organizações de qualquer natureza, permitindo, em 

tese, comparações mais confiáveis e menor dependência de desempenho pessoal ou 

contextualizações. 

 Constatada a dispersão conceitual de Governança no âmbito da revisão bibliográfica, o 

estudo passa a demonstrar que o fenômeno se repete no âmbito da produção legislativa e 

regulamentar, onde poderá ser observada a utilização da expressão em diplomas normativos 

ora para referenciar processos alinhados à lógica empresarial de Governança corporativa, ora 

significando a acepção relacional, horizontal, democrática de Governança, ora como mero 

sinônimo do ato ou efeito de governar algo. Vejamos: 

 

Quadro 4: Definições Normativas de Governança 

Significado  Norma  Ementa  Referência à Governança  

Governança 

Corporativa 

relacionada a 

mercado de 

capitais 

Decreto nº 

6.021, de 22 de 

janeiro de 2007 

 

Cria a Comissão 

Interministerial de 

Governança Corporativa e 

de Administração de 

Participações Societárias da 

União - CGPAR, e dá 

outras providências. 

Governança corporativa: conjunto de 

práticas de gestão, envolvendo, entre 

outros, os relacionamentos entre acionistas 

ou quotistas, conselhos de administração e 

fiscal, ou órgãos com funções 

equivalentes, diretoria e auditoria 

independente, com a finalidade de otimizar 

o desempenho da empresa e proteger os 

direitos de todas as partes interessadas, 

com transparência e eqüidade, com vistas a 

maximizar os resultados econômico-

sociais da atuação das empresas estatais 

federais; 
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Decreto nº 

9.188, de 1º de 

novembro 

de 2017. 

 

 

Estabelece regras 

de governança, 

transparência e boas 

práticas de mercado para a 

adoção de regime especial 

de desinvestimento de 

ativos pelas sociedades de 

economia mista federais. 

Aproximar as sociedades de economia 

mista das melhores práticas 

de governança e gestão reconhecidas pelo 

setor privado; 

 

Lei nº 13.303, 

de 30 de junho 

de 2016 

 

 

Dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa 

pública, da sociedade de 

economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da 

União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Art. 6o  O estatuto da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias deverá observar regras 

de governança corporativa, de 

transparência e de estruturas, práticas de 

gestão de riscos e de controle interno, 

composição da administração e, havendo 

acionistas, mecanismos para sua proteção, 

todos constantes desta Lei.  

III - divulgação tempestiva e atualizada de 

informações relevantes, em especial as 

relativas a atividades desenvolvidas, 

estrutura de controle, fatores de risco, 

dados econômico-financeiros, comentários 

dos administradores sobre o desempenho, 

políticas e práticas 

de governança corporativa e descrição 

da composição e da remuneração da 

administração;  

Governança 

como sinônimo 

de 

gerenciamento 

 

Decreto nº 

8.642, de 19 de 

janeiro de 2016 

 

Dispõe sobre Autoridade 

Pública de Governança do 

Futebol - APFUT, criada 

pela Lei nº 13.155, de 4 de 

agosto de 2015, e dá outras 

providências. 

 

A norma não se ocupa de definir o 

conceito de Governança ou mesmo de 

utilizar a expressão em seus dispositivos; a 

expressão consta apenas de sua ementa, 

reforçando a sua utilização como um 

sinônimo de gerenciamento de um 

determinado processo. 

Decreto nº 

9.466, de 13 de 

agosto de 2018 

 

 

Regulamenta a Lei nº 

13.474, de 23 de agosto de 

2017, que transforma a 

Autoridade Pública 

Olímpica - APO na 

Autoridade de Governança 

do Legado Olímpico -

 Aglo, e a governança do 

legado olímpico. 

Lei nº 13.709, 

de 14 de agosto 

de 2018. 

 

 

Dispõe sobre a proteção de 

dados pessoais e altera a 

Lei nº 12.965, de 23 de 

abril de 2014 (Marco Civil 

da Internet). 

Os sistemas utilizados para o tratamento de 

dados pessoais devem ser estruturados de 

forma a atender aos requisitos de 

segurança, aos padrões de boas práticas e 

de governança e aos princípios gerais 

previstos nesta Lei e às demais normas 

regulamentares.  

Governança 

horizontal 

Lei nº 13.089, 

de 12 de janeiro 

Institui o Estatuto da 

Metrópole, altera a Lei 

governança interfederativa:compartilhame

nto de responsabilidades e ações entre 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.188-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.188-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.188-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.188-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.642-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.642-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.642-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.466-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.466-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.466-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
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de 2015 

 

 

no 10.257, de 10 de julho 

de 2001, e dá outras 

providências. 

entes da Federação em termos de 

organização, planejamento e execução de 

funções públicas de interesse comum; 
 

Decreto nº 

7.082, de 27 de 

janeiro de 

2010. 
 

Institui o Programa 

Nacional de Reestruturação 

dos Hospitais 

Universitários Federais- 

REHUF, dispõe sobre o 

financiamento 

compartilhado dos hospitais 

universitários federais entre 

as áreas da educação e da 

saúde e disciplina o regime 

da pactuação global com 

esses hospitais. 

VIII - criação de mecanismos 

de governança no âmbito dos hospitais 

universitários federais, com a participação 

de representantes externos às 

universidades.  
 

Decreto nº 

7.404, de 23 de 

dezembro de 

2010. 
 

Regulamenta a Lei 

no 12.305, de 2 de agosto 

de 2010, que institui a 

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, cria o 

Comitê Interministerial da 

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o 

Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas 

de Logística Reversa, e dá 

outras providências. 

Os empreendimentos sujeitos à elaboração 

de plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos localizados em um mesmo 

condomínio, Município, microrregião, 

região metropolitana ou aglomeração 

urbana, que exerçam atividades 

características de um mesmo setor 

produtivo e que possuam mecanismos 

formalizados de governança coletiva ou 

de cooperação em atividades de interesse 

comum, poderão optar pela apresentação 

do referido plano de forma coletiva e 

integrada. 
 

Lei nº 12.965, 

de 23 de abril 

de 2014. 
 

Estabelece princípios, 

garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no 

Brasil. 

estabelecimento de mecanismos 

de governança multiparticipativa, 

transparente, colaborativa e democrática, 

com a participação do governo, do setor 

empresarial, da sociedade civil e da 

comunidade acadêmica; 
 

Governança 

enquanto 

mecanismo de 

atenuação do 

conflito agente 

– principal. 

Decreto de 15 

de setembro de 

2011 

 

 

Institui o Plano de Ação 

Nacional sobre Governo 

Aberto e dá outras 

providências. 

III - estímulo ao uso de novas tecnologias 

na gestão e prestação de serviços públicos, 

que devem fomentar a inovação, fortalecer 

a governança pública e aumentar a 

transparência e a participação social;  

 

Decreto de 5 de 

outubro de 

2015 

 

Institui a Comissão 

Especial de Reforma do 

Estado. 

aprimoramento dos instrumentos 

de governança, transparência e controle 

da administração pública federal.  

 

Governança 

como medida 

de capacidades 

para 

desenvolver o 

Decreto nº 

5.378 de 23 de 

fevereiro de 

2005 

Institui o Programa 

Nacional de Gestão Pública 

e Desburocratização - 

GESPÚBLICA e o Comitê 

Gestor do Programa 

II - promover a governança, aumentando a 

capacidade de formulação, implementação 

e avaliação das políticas públicas; 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.082-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.082-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.082-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.082-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.404-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.404-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.404-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.404-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2015-09-1-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2015-09-1-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2015-09-1-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2005-10-14263-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2005-10-14263-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2005-10-14263-2015?OpenDocument
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ciclo de 

políticas 

públicas. 

 

 

Nacional de Gestão Pública 

e Desburocratização, e 

dá outras providências. 

Decreto nº 

9.203, de 22 de 

novembro de 

2017 

 

 

 

Dispõe sobre a política de 

governança da 

administração pública 

federal direta, autárquica e 

fundacional. 

 

governança pública - conjunto de 

mecanismos de liderança, estratégia e 

controle postos em prática para avaliar, 

direcionar e monitorar a gestão, com vistas 

à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da 

sociedade; 

 

Decreto nº 

8.638 de 15, de 

janeiro de 2016 

 

Institui a Política de 

Governança Digital no 

âmbito dos órgãos e das 

entidades da administração 

pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

governança digital - a utilização pelo setor 

público de recursos de tecnologia da 

informação e comunicação com o objetivo 

de melhorar a disponibilização de 

informação e a prestação de serviços 

públicos, incentivar a participação da 

sociedade no processo de tomada de 

decisão e aprimorar os níveis de 

responsabilidade, transparência e 

efetividade do governo; 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O quadro 3, com destaque para a diversidade de definições nos marcos normativos 

sobre Governança, reflete a dispersão conceitual tratada na revisão bibliográfica efetuada a 

respeito do tema, complementando o consenso entre os autores nesse sentido, fazendo 

observar, ainda, uma característica específica das normas: o seu curso forçado para os 

destinatários.  

Com isso, enquanto a dispersão conceitual se restringe ao ambiente acadêmico, com 

múltiplos significados válidos de uma determinada expressão a desafiar interpretações com 

base nesse ou naquele conjunto de representações, ao ingressar no campo normativo ela 

acaba, como consequência, produzindo efeitos vinculantes.  

No caso de normas que criam, modificam, disciplinam ou extinguem políticas de 

gestão pública, o intérprete, em muitos casos o profissional da administração pública 

responsável pela execução da política. Como já foi visto, as instituições públicas apresentam 

alto grau de heterogeneidade em suas capacidades burocráticas e gerenciais, o que, somado à 

verificada dispersão conceitual nos comandos normativos, pode levar a cenários de altíssima 

complexidade em seu cumprimento, aumentando os custos de transação envolvidos com a 

interpretação das normas e reduzindo a eficácia das políticas de gestão pública. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.638-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.638-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.638-2016?OpenDocument
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4 METODOLOGIA 

 

Vinculando o estudo aos elementos do problema de pesquisa como lançados por Gil 

(2002) quanto à clareza, precisão, obtenção de respostas por meio da experimentação e 

viabilidade, formulou-se a seguinte questão: qual é o panorama da implantação dos 

instrumentos relacionados à Governança estabelecidos pela referida Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU nº 01/2016 foram implementados nas Universidades Federais brasileiras? 

Como objetivos específicos, destaca-se (1) a análise sobre Governança, alcançando os 

diversos significados atribuídos à expressão, tanto pela literatura quanto no eixo normativo, 

assim como sobre Reforma do Estado, estabelecendo relações entre os temas; (2) analisar de 

forma comparativa o conceito de Governança, evidenciando semelhanças e distinções; (3) 

identificar consequências decorrentes do empreendimento histórico-institucional da reforma 

do Estado; e (4) mapear a institucionalização dos instrumentos normativos de Governança 

pelas Universidades Federais. 

A pesquisa amolda-se à natureza qualitativa, valorizando o contato do autor com o 

objeto do estudo, bem como a necessidade de proporcionar a ampliação da compreensão 

sobre o fenômeno, a partir de diversas perspectivas. O objetivo é trabalhar com um “universo 

de significados” e um “nível de realidade que não pode”, ou ao menos, não se pretende nesta 

abordagem, “que seja quantificado” (MINAYO, 2002, p. 21). 

Ao invés de pretender generalizar resultados, o estudo busca compreender a realidade 

das organizações pesquisadas, interpretando a valorando práticas administrativas e a 

existência de determinados instrumentos, quantificando e qualificando-os, mas, sobretudo, 

buscando a compreensão do conjunto de dados (VERGARA, 2010).A pesquisa amolda-se à 

tipologia exploratória, procurando mapear o campo de estudo, tendo em vista ser realizada 

pouco mais de um ano após a edição do ato normativo que compõe o cerne da investigação, 

existindo pouco conhecimento produzido e sistematizado sobre o tema (VERGARA, 2010). 

Os marcos teóricos trabalhados anteriormente indicaram com ênfase como um fator de 

desarranjo organizacional a transplantação acrítica de mecanismos de gestão sem o devido 

estabelecimento do contexto e cuidadosa adaptação. Sendo assim, a pesquisa exploratória 

justifica-se enquanto escolha metodológica na medida em que permitirá conhecer, dentro do 

recorte estabelecido, a experiência real das organizações objeto do estudo, em comparação 

com as prescrições normativas que sustentam o conceito normativo de Governança. 
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A profundidade do estudo será dada pela associação entre a revisão bibliográfica, o 

mapeamento dos instrumentos relacionados à Governança e pela análise de conteúdo 

empreendida. 

No heterogêneo aglomerado de organizações que integram a administração pública 

federal, destacam-se para enfoque as Universidades Federais. Constituírem-se na mais 

numerosa espécie de organização integrante da administração pública federal com 

características em comum (quer seja em objetivos, estrutura mínima, forma de organização 

administrativa, plano de carreira dos funcionários), o que leva a qualquer política pública ter 

potencial de escala, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. 

  Adicionalmente, organizam-se segundo modelo que possui traços marcantes, como a 

forma de eleição de seus dirigentes, a existência de conselhos superiores deliberativos, 

também eleitos, e o universo onde são recrutados os eleitores e os candidatos sufragados, 

potenciais desafios para a implantação de tecnologias de gestão pensadas para o ambiente 

empresarial, na origem, ao serem implantadas sem uma cuidadosa adaptação. 

Para fins de contextualização, salienta-se que a Rede Federal de Educação subdivide-

se entre a Rede Federal de Educação Superior, composta por 63 universidades federais e a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta por 1 

universidade tecnológica, 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, 2 centros 

federais de educação tecnológica e 1 colégio federal (BRASIL, 2016). 

 Para modulação de possíveis distorções na análise de dados, bem como para garantir 

ao estudo homogeneidade, serão excluídas da seleção as instituições integrantes da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com exceção da unidade 

denominada Universidade Tecnológica, que integra uma categoria única de Universidade. O 

universo amostral será composto, portanto pelas 63 Universidades Federais, o que dá ao 

estudo natureza censitária. 

Para cumprir os objetivos da pesquisa, além da pesquisa bibliográfica que investigou 

os eixos Reforma do Estado e Governança, a coleta de dados levantou dados em fonte 

secundária para a pesquisa de natureza documental, relevantes para a resolução dos problemas 

de pesquisa, no curso da investigação sobre as formas por meio das quais as instituições 

objeto do estudo estão planejando e executando a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 

01/2016 no tocante à Governança, o que se deu a partir das premissas lançadas abaixo. 

A revisão promovida, incidente sobre a literatura que referencia o tema, periódicos 

especializados, teses e dissertações pertinentes, enquadram a pesquisa como bibliográfica; a 

pesquisa incidente sobre normas, em especial a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 
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01/2016, cuja abordagem sobre Governança se problematiza e documentos produzidos pelas 

próprias instituições objeto da pesquisa, notadamente os respectivos atos administrativos por 

meio do qual foram instituídos os constructos associados ao conceito normativo de 

Governança, que enquadram a pesquisa como documental. A associação de tais ferramentas 

metodológicas oferece ao estudo um amadurecimento no que diz respeito aos entendimentos 

validados no relativamente ao conceito de Governança, assim como captura o resultado das 

práticas administrativas nas organizações objeto da pesquisa. 

Com isso, a maneira mais adequada de responder ao problema de pesquisa passa pela 

consideração, nos eixos da existência e tempestividade, dos referidos instrumentos prescritos 

pela norma nas organizações públicas que são objeto da presente investigação. 

É dizer, atribuir um valor à própria existência, ou não, desses constructos, à 

tempestividade de sua implantação e ao nível de customização e adaptação às especificidades 

da organização, são elementos que poderão indicar, dentre outros fatores que serão discutidos 

no capítulo seguinte, uma tipologia de níveis de maturidade organizacional no tocante à 

assimilação do conceito normativo de governança, ou seja, as expectativas que a norma 

guarda em relação às organizações que a ela se encontram submetidas. 

Assim, para responder como as Universidades Federais estão institucionalizando o 

conceito normativo de Governança preconizado pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 

nº 01/2016, se deteve sobre dois de seus dispositivos: um que determina às organizações 

públicas que constituam um Comitê de Governança Riscos e Controles, e outro que estabelece 

a obrigatoriedade da edição e aprovação de uma Política de Riscos pelo referido Comitê. Foi, 

portanto, avaliada a existência de tais instrumentos e a tempestividade da implantação de cada 

um deles, a fim de determinar o estágio de desenvolvimento de práticas administrativas no 

tema, sendo possíveis as seguintes condições de cada uma das organizações pesquisadas. 

Para assegurar a representatividade das respostas, foi promovida a avaliação das 63 

Universidades Federais brasileiras. Das 63 organizações objeto da pesquisa, 3 não 

responderam ao pedido de acesso à informação formulado dentro do período em que foi 

realizada a coleta de dados. Dessa forma, 60 das 63 Universidades integrarão a pesquisa, o 

que é equivalente a 95,23% do universo pesquisado. 

Os dados foram coletados por meio acesso direto ao portal das organizações 

pesquisadas na internet ou do uso da ferramenta Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão (e-SIC), na forma descrita na nota metodológica.  
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Para a coleta dos dados foram realizados os seguintes procedimentos, baseados no 

protocolo estabelecido por Rodrigues (2017) com modificações: 

 

- Consulta ao Decreto nº Decreto nº 8.872, de 10 de outubro de 2016, que Dispõe 

sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta e extração 

de seu rol de todas as organizações do tipo “Universidade Federal”, “Fundação 

Universidade”, e “Universidade Tecnológica”, seguida de transposição de cada uma 

dessas organizações, totalizadas em sessenta e três, para uma planilha eletrônica; 

 
 

- Solicitação de acesso à informação com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 

do art. 5
o
, no inciso II do § 3

o
 do art. 37 e no § 2

o
 do art. 216 da Constituição Federal, 

consistente em seis questionamentos sucessivos, organizados em dois blocos, lançados 

nos seguintes termos: 

 

Quadro 5: Estruturação do instrumento de coleta em dimensões de análise. 

 Existência Tempestividade Validação 

Comitê 

A organização instituiu o 

Comitê de Governança, Riscos e 

Controles previsto no artigo 23 

da Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU nº 01/2016? 

Caso positivo, por favor 

informar a data de 

instituição do Comitê. 

Caso positivo, por favor 

disponibilizar cópia o 

ato de instituição do 

Comitê. 

Política 

A organização instituiu a 

política de gestão de riscos 

prevista no artigo 17 da 

Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU nº 01/2016? 

Caso positivo, por favor 

informar a data de 

instituição da política. 

Caso positivo, por favor 

disponibilizar cópia do 

ato de instituição da 

política. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 

- As solicitações de acesso à informação, nos termos acima, foram lançadas no sistema “E-

SIC” entre os dias 16 e 20 de junho de 2018, por meio de acesso identificado ao sítio < 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx>, opção “Registrar Pedido” e preenchimento 

dos campos “Solicitante” com o nome do autor, “Órgão Destinatário” com o nome de cada 

uma das organizações objeto do estudo, e marcação das seguintes opções para cada um dos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.872-2016?OpenDocument
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx
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seguintes parâmetros: “Forma de Recebimento da Resposta”: “Pelo Sistema (com avisos por 

email)”. 

Para tratamento inicial dos dados da pesquisa e controle das informações obtidas, as 

sessenta e três Universidades Federais brasileiras foram listadas em uma das colunas da 

planilha eletrônica, por ordem alfabética. Em seguida, à planilha foram acrescentadas outras 

nove colunas, intituladas de acordo com a categoria de informação que passariam a abrigar 

em suas respectivas linhas: 

 

Quadro 6: Operacionalização da pesquisa: forma de organização dos dados pesquisados 

Protocolo 
Número do processo administrativo eletrônico autuado para dar 

formalidade ao pedido de acesso à informação. 

Região Indica a região geográfica do país em que está inserida a organização. 

Orçamento 2017 
Indica o valor, expresso em Reais (R$), constante da Lei Orçamentária 

Anual aprovada para o exercício de 2017
6
 em relação à organização. 

Data de envio 
Data em que o pedido de acesso à informação foi formulado, no formato 

dd/mm/aaaa. 

Data de Recebimento 
Data em que o pedido de acesso à informação foi respondido, no formato 

dd/mm/aaaa. 

Comitê 

Informação relativa à instituição do Comitê de Governança, Riscos e 

Controles previsto no artigo 23 da Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU nº 01/2016, no formato “sim” ou “não”. 

Data do Comitê 
Na hipótese do Comitê de Governança, Riscos e Controles ter sido 

instituído, informação relativa à data do evento, no formato dd/mm/aaaa. 

Evidência do Comitê 

Na hipótese do Comitê de Governança, Riscos e Controles ter sido 

instituído, a evidência documental do ato administrativo de sua 

constituição. 

Política 

Informação relativa à instituição política de gestão de riscos prevista no 

artigo 17 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, no 

formato “sim” ou “não”; 

Data da Política 
Na hipótese da Política de Gestão de Riscos ter sido instituída, 

informação relativa à data do evento, no formato dd/mm/aaaa; 

Evidência da Política 
Na hipótese da Política de Gestão de Riscos ter sido instituída, a 

evidência documental do ato administrativo de sua edição 

                                                
6
 Disponível em < 

http://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2017/red_final/Volume_V.pdf>. 

Consulta em 04.08.2018. 

http://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2017/red_final/Volume_V.pdf
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme as respostas aos pedidos de acesso à informação foram recebidas, cada uma 

das células da planilha eletrônica foi preenchida.  

Para categorizar as Universidades Federais, os dados coletados na pesquisa 

documental foram os seguintes: 

 

Quadro 7: Operacionalização da pesquisa: forma de coleta e relevância. 

Item de consideração Forma de coleta dos dados Relevância para a pesquisa 

Existência de Comitê 

de Governança, Riscos 

e Controles 

constituído. 

Obtenção de dados em fonte 

secundária via solicitações de 

acesso à informação ou busca 

direta nos registros institucionais. 

Indica capacidade da organização 

em se organizar para atender à 

norma. 

Existência de Política 

de Gestão de Riscos 

constituída. 

Obtenção de dados em fonte 

secundária via solicitações de 

acesso à informação ou busca 

direta nos registros institucionais. 

Indica, além da capacidade da 

organização em se organizar para 

atender à norma, capacidade de 

articulação institucional para 

cumprimento de suas 

competências. 

Tempestividade da 

edição da Política de 

Gestão de Riscos 

Obtenção de dados em fonte 

secundária via solicitações de 

acesso à informação ou busca 

direta nos registros institucionais. 

Indica, além da capacidade da 

organização em se organizar para 

atender à norma e de articulação 

institucional para cumprimento de 

suas competências, condições de 

fazê-lo no tempo determinado pela 

norma 

Previsão de recursos 

orçamentários 

Lei Orçamentária Anual relativa ao 

Exercício de 2017. 

Trata-se de variável que permitirá 

avaliar a influência do volume de 

recursos nos eixos da existência e 

tempestividade dos constructos 

institucionais relacionados ao 

conceito normativo de Governança 

trabalhado. 

Região geográfica 

Informações geográficas oficiais 

obtidas no sítio do Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Trata-se de variável que permitirá 

avaliar a influência da região 

geográfica nos eixos da existência 

e tempestividade dos constructos 

institucionais relacionados ao 

conceito normativo de Governança 

trabalhado. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para as dimensões existência/inexistência dos constructos e 

tempestividade/intempestividade de sua instituição, ou seja, se foram implementados em 

conformidade com os prazos estabelecidos pela norma, foi utilizado o software Microsoft 

PowerBI para análise e tratamento dos dados, com a finalidade de estabelecimento de relações 

de pertinência entre os elementos do conjunto.  

Desta forma, na etapa de tratamento dos dados a abordagem quantitativa também foi 

considerada ao fazer uso de dados numéricos e tabulação em planilha eletrônica (GIL, 2002) 

por meio da utilização do software acima mencionado, o que viabilizou a descrição e a 

interpretação dos dados como parte dos resultados da pesquisa.  

A categorização também foi adotada na análise dos dados sendo classificada como do 

tipo grade mista (Vergara, 2010), pois definiu-se preliminarmente as categorias de acordo 

com a revisão bibliográfica e normativa sobre o tema, mas também admitiu-se a inclusão de 

novas categorias durante a análise, de forma a oferecer uma tipologia do nível de 

institucionalização do conceito normativo de Governança em cada uma das instituições 

pesquisadas. 

  mista,  

 Foram promovidas sucessivas análises comparativas com os dados obtidos para 

identificar padrões, com a criação de tipos, aglutinando semelhanças e dessemelhanças entre 

as organizações objeto do estudo, na forma do fluxograma representado na Figura 2. 

 

Figura 2: Fluxograma representativo da operacionalização da pesquisa 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  As limitações metodológicas envolvem a impossibilidade de captação de formas de 

assimilação do conceito normativo de Governança não previstas na perspectiva normativa, o 

que, por outro lado, torna-se um elemento para futuros estudos, para os quais a presente 

atividade de pesquisa poderá servir como ponto de partida.  

 Destaca-se ainda como fatores limitadores da investigação o fato da norma cujos 

instrumentos de Governança terão seu panorama exposto ser recente, assim como a ausência 

de estudo de campo sobre a implementação da política em cada organização pesquisada. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

  

Para a definição das dimensões de análise dos resultados, destaca-se que a Instrução 

Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 possui uma prescrição estruturante para sua 

institucionalização. Trata-se do artigo 23 da norma, que estabelece para os órgãos e entidades 

do Poder Executivo federal a obrigatoriedade de instituição de um Comitê de Governança, 

Riscos e Controles, dispondo, em seguida, sobre sua composição obrigatória e competências, 

dentre as quais destacam-se as de “institucionalizar estruturas adequadas de governança, 

gestão de riscos e controles internos” e “emitir recomendação para o aprimoramento da 

governança, da gestão de riscos e dos controles internos” (Brasil, 2016, art. 23). 

Feitas tais considerações, passamos à análise dos componentes que integram o 

conceito normativo de Governança ora trabalhado: 

  A liderança encaixa-se na perspectiva de alocação de recursos humanos, ou seja, é o 

componente da governança que buscará assegurar que os colaboradores de uma organização 

possuem competências e responsabilidades em concordância com aquelas exigidas para suas 

funções. A norma objeto de reflexão no estudo proposto, portanto, adota conceituação da 

liderança restrita ao aspecto funcional, como classificada no seminal trabalho de 

Knickerbocker (1961), deixando de lado a faceta subjetiva, mítica e irracional da liderança. 

  Cabe destacar que a escolha normativa por essa visão de liderança traduz a 

neutralização da influência da personalidade dos agentes sobre a organização, o que, segundo 

Lapierra (1989), seria uma abordagem pretensamente racional e mesmo ingênua. 

  A discussão sobre integridade no setor público está diretamente relacionada com o 

dever profissional. No âmbito dos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal, 

agentes responsáveis pela operacionalização da Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, a 

deontologia é posta por diversos artigos da Lei nº 8.112/1990 e pelo Decreto nº 1.171. 

  Referimo-nos, assim, ao conjunto de deveres impostos ao profissional da 

administração pública em decorrência de sua atuação como executor da vontade estatal. Tais 

deveres devem refletir a honestidade, para que se a tinja o objetivo de uma administração 

pública aderente à moralidade e a objetividade, na medida em que a escolha pública deve ser 

pautada por critérios impessoais. 

  A norma traz ainda a referência da responsabilidade enquanto princípio construtor da 

Governança, no que diz respeito à atuação zelosa do agente público, que seja na dimensão 

estratégica, quanto na tática ou operacional. O atuar profissional responsável resgata as ideias 

de perícia, de prudência e de profissionalismo na administração pública. 
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  O compromisso emerge como um aspecto interno, subjetivo, que procura agir sobre as 

intenções do agente público. É a individualização de um ethos desejado pelo legislador à 

coletividade de profissionais da administração pública. É, adaptando o dizer de Leomos e 

Higuchi (2011, p. 124), um conjunto de “ações representativas do homem consigo mesmo, 

com a coletividade e o meio onde vive”. 

  A transparência é um componente da governança pública que decorre do princípio 

constitucional da publicidade. Os atos administrativos, expressões da vontade pública, devem 

estar sujeitos ao escrutínio de todo e qualquer interessado, para o exercício do controle social. 

Retomando os argumentos introdutórios, trata-se de um mecanismo destinado a atenuar – e, 

no limite, resolver – o conflito decorrente da assimetria informacional entre a relação de 

agência estabelecida entre a sociedade e a administração pública. 

  Na mesma linha, a norma trabalha com a dimensão da responsabilização para oferecer 

uma resposta ao antológico problema colocado por Campos (1990) e, posteriormente, por 

Pinho e Sacramento (2009). Teríamos, enfim, conseguido traduzir para o português a 

expressão accountability, agora lançada em diplomas normativos desta forma, sem adaptação 

vernacular ou notação em itálico, internalizando no seio da burocracia mecanismos efetivos 

de responsabilização dos agentes públicos? 

Além da seminal pergunta colocada, as lançadas por Behn (1998) relativamente ao 

papel da sociedade enquanto detentora de interesses, ocupando o papel de principal no 

conflito de agência posto entre governantes e governados, bem como o possível papel da 

norma como mecanismo de incremento da confiança dos principais relativamente à condução 

da administração pública pelos agentes. 

Há em curso diversas formas de avaliação qualitativa de níveis de adoção de 

Governança; por todos, destacamos a proposta de Oliveira e Pisa (2015), denominada Índice 

de Avaliação da Governança Pública (IGovP), que, a partir da constatação da ausência de 

mecanismos de avaliação de políticas públicas sob o prisma da Governança, conjuga uma 

série de indicadores do desempenho de entes federados para apontar, numa escala de cinco 

conceitos possíveis (em ordem crescente muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto) o grau 

de governança pública do ente pesquisado. 

A única das competências do Comitê de Governança, Riscos e Controles que encontra 

na norma um prazo para sua materialização é aquela prevista no artigo 17 da norma que 

dispõe sobre (i) princípios e objetivos organizacionais; (ii) diretrizes sobre...  
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Art. 17. A política de gestão de riscos, a ser instituída pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo federal em até doze meses a contar da 

publicação desta Instrução Normativa, deve especificar ao menos:  

I – princípios e objetivos organizacionais;  

II – diretrizes sobre:  

a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos 

processos e às políticas da organização;  

b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e 

monitorados os riscos;  

c) como será medido o desempenho da gestão de riscos;  

d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis 

pela gestão de riscos;  

e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; 

e  

f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos; e  

III – competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos 

no âmbito do órgão ou entidade.  

 

Ora, sendo certo que a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 passou a 

produzir efeitos em 11 de maio de 2016, quando foi publicada no Diário Oficial da União, 

conclui-se que o prazo previsto no artigo 17 da norma, acima transcrito, foi expirado no dia 

10 de maio de 2017.  

Embora a norma não tenha imposto prazo fatal para constituição do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles, a interpretação sistemática do artigo 23 aduz que apenas esta 

instância pode aprovar a Política de Gestão de Riscos. Logo, imaginando uma situação 

limítrofe de atendimento tempestivo à norma, em que o Comitê de Governança, Riscos e 

Controles fosse instituído na mesma data em que aprovasse a Política de Gestão de Riscos, o 

estudo considerou tempestivo o Comitê de Governança, Riscos e Controles instituído até o dia 

10 de maio de 2017.  

A norma, portanto, estatui a criação de dois mecanismos para a sua operacionalização 

no contexto das organizações públicas, quais sejam: 

 

1) A constituição de um órgão de natureza colegiada, necessariamente integrado pela alta 

direção da organização, inclusive seu dirigente máximo, com um rol definido de 

atribuições relacionadas à atividade de direção e monitoramento institucional; e 

 

2) a edição de uma política especificamente voltada para a instituição de um processo de 

gerenciamento de riscos, sendo a única atribuição para a qual o diploma normativo 

estabeleceu um prazo para cumprimento, o que, para o presente estudo, desenvolvido 

simultaneamente à implantação da norma pelas organizações públicas, é de especial 
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interesse, pois permite acompanhar o fenômeno e captar a sua existência, ou seja, se a 

norma foi cumprida, e tempestividade, ou seja, se foi cumprida, quando o foi. 

 

A partir da análise promovida na associação entre as dimensões avaliadas, para fins de 

categorização das organizações de acordo com as dimensões existência e tempestividade,  

foram definidos tipos que refletissem os arranjos possíveis entre as dimensões existência e 

tempestividade dos constructos Comitê de Governança, Riscos e Controles e Política de 

Gestão de Riscos. 

 O cenário em que as organizações não institucionalizaram nenhum dos dois 

constructos denominaremos como “não iniciado”. Nele, há indicativo de negativa de vigência 

à norma e possível deficit de capacidades para garantir quaisquer produção de efeitos pela 

norma. No limite, organizações enquadradas nesta categoria estão sujeitas à sanções por parte 

dos órgãos de controle. 

 A instituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles, ainda que a destempo, 

contudo sem a aprovação da política de gestão de riscos, prefigura um outro cenário, em 

linhas gerais, de capacidades burocráticas para instituir o Comitê, ainda que a destempo, 

impactada pelo deficit de capacidades gerenciais para desenvolvimento de seu principal 

produto esperado: a Política de Gestão de Riscos. Chamamos de “iniciado com atraso” este 

cenário. 

 Chamamos de “iniciado”, o nível de institucionalização do conceito normativo de 

Governança em que verifica-se a instituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles 

tempestivamente, ainda que não tenha sido editada Política de gestão de riscos. Esta 

associação específica de configuração dos constructos aponta para capacidades burocráticas 

para instituir o Comitê, impactada pelo deficit de capacidades gerenciais para 

desenvolvimento de seu principal produto esperado: a Política de Gestão de Riscos. 

 “Ativado” é como denominamos o nível de institucionalização do conceito normativo 

de Governança caracterizado pela instituição tempestiva do Comitê de Governança, Riscos e 

Controles, seguida pela aprovação de uma Política de gestão de riscos, ainda que 

intempestiva. Tal arranjo denota capacidades burocráticas para instituir o Comitê, assim como 

de capacidades gerenciais para desenvolver a Política de Gestão de Riscos, ainda que a 

destempo. 

 Por fim, intitulou-se “Aperfeiçoado” o nível de institucionalização do conceito 

normativo de Governança a combinação de instituição tempestiva do Comitê de Governança, 

Riscos e Controles e da Política de gestão de riscos. Trata-se de indicativo de capacidades 
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burocráticas para instituir o Comitê, assim como de capacidades gerenciais para desenvolver a 

Política de Gestão de Riscos. 

 As categorias ora descritas encontram-se pormenorizadas e descritas nos Quadros 7 e 

8:  

 

Quadro 8: Estrutura de categorização em níveis de institucionalização do conceito normativo de 

Governança. 

Comitê de 

Governança, 

Riscos e 

Controles 

Tempestivo? 

Política de 

Gestão de 

Riscos 

Tempestiva? 

Nível de 

institucionalização do 

conceito normativo de 

Governança 

Inexistente - Não aprovada - Não iniciado 

Existente Intempestivo Não aprovada - Iniciado com atraso 

Existente Tempestivo Não aprovada - Iniciado 

Existente Tempestivo Aprovada Intempestiva Ativado 

Existente Tempestivo Aprovada Tempestiva Aperfeiçoado 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Quadro 9: Descrição sumária dos níveis de institucionalização do conceito Normativo de 

Governança 

Nível de institucionalização 

do conceito normativo de 

Governança 

Características do nível 

Não iniciado 

Indicativo de negativa de vigência à norma; deficit de 

capacidades burocráticas para garantir quaisquer produção de 

efeitos pela norma. 

Iniciado com atraso 

Indicativo de capacidades burocráticas para instituir o Comitê, 

ainda que a destempo, impactada pelo deficit de capacidades 

gerenciais para desenvolvimento de seu principal produto 

esperado: a Política de Gestão de Riscos. 

Iniciado 

Indicativo de capacidades burocráticas para instituir o Comitê, 

impactada pelo deficit de capacidades gerenciais para 

desenvolvimento de seu principal produto esperado: a Política 

de Gestão de Riscos. 

Ativado 

Indicativo de capacidades burocráticas para instituir o Comitê, 

assim como de capacidades gerenciais para desenvolver a 

Política de Gestão de Riscos, ainda que a destempo. 

Aperfeiçoado 

Indicativo de capacidades burocráticas para instituir o Comitê, 

assim como de capacidades gerenciais para desenvolver a 

Política de Gestão de Riscos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5.1 Discussão e análise dos resultados 

 

Da revisão bibliográfica promovida sobre a experiência de reforma do Estado da 

década de 1990 promovida em âmbito federal no Brasil se sobressaem dois achados de 

pesquisa. O primeiro diz respeito ao propósito expresso da reforma gerencial tornar-se 

irreversível. 

O segundo é relativo à constatação da reforma ter sido uma mudança organizacional 

incompleta; não produziu efeitos de maneira uniforme, tendo sido absorvido o discurso e as 

práticas gerenciais em diferentes graus, sendo mais acentuada nos órgãos de planejamento e 

controle e menos acentuada nos órgãos e entidades da área social. 

Como consequência da revisão bibliográfica efetuada até aqui, formularemos 

conclusão que a reforma do Estado da década de 1990 possui caráter essencialmente 

gerencial, pretendendo-se, expressamente, ser irreversível, sendo as medidas tipicamente 

gerenciais propostas pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 possíveis 

expressões da irreversibilidade da Reforma do Estado, como preconizada. 

Com isso, nos encontramos com suficiente suporte teórico para lançar a afirmação de 

que o conceito normativo de Governança apresentado pela Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU nº 01/2016 é  marcado por um viés gerencialista, constituindo-se numa possível 

materialização da irreversibilidade da reforma do Estado da década de 1990. 

Destacamos, em seguida, o hiato gerencial. Trata-se das assimetrias verificadas entre 

as capacidades gerenciais entre os distintos órgãos e entidades que compõem a administração 

pública federal. São resultado, sobretudo, de processos históricos de priorização de uma 

função ou área sobre outra, como destacado na revisão bibliográfica, o que opõe em extremos 

os órgãos e entidades integrantes do eixo social (educação, previdência, saúde pública, 

assistência social) do ciclo de gestão (controle e planejamento). Não por acaso, enquanto os 

últimos formularam a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, os primeiros 

possuem limitações para implementá-la, considerando que a maior parte das organizações 

pesquisadas não instituíram os instrumentos estabelecidos pela norma na forma e no prazo por 

ela previstos, como se confirmará mais adiante na análise dos dados coletados em sede de 

pesquisa documental. 

Tal desproporção nas capacidades institucionais torna-se objeto de outro silogismo, 

que deve ser compreendido em conjunto com o anteriormente estabelecido, por ter sua 

premissa maior vinculada à sua conclusão: 
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Assim, se as medidas tipicamente gerenciais propostas pela Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU nº 01/2016 são expressões da irreversibilidade da Reforma do Estado, 

como preconizada, e não há simetria de capacidades gerenciais entre os órgãos e entidades 

sujeitos à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, a apresentação do panorama 

de implantação dos instrumentos normativos de Governança indica que as organizações 

pesquisadas não foram capazes de institucionalizar a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 

nº 01/2016 de maneira homogênea. 

A revisão documental incidente sobre a existência, a tempestividade dos referidos 

instrumentos indica que a existência de ambos – Comitê de Governança, Riscos e Controles e 

da Política – prefigura um nível básico de institucionalização da norma, enquanto que a sua 

inexistência indica o contrário. Caso instituído o Comitê e editada a Política, localizar os seus 

marcos temporais iniciais passa a ser relevante para a pesquisa, pois além de existir um prazo 

estabelecido pela norma, indica a capacidade de mobilização de recursos gerenciais para o 

processo de internalização do conceito normativo de Governança.  

Destaca-se, ainda, em sede de revisão bibliográfica, que a definição normativa de 

Governança ora trabalhada – a constante da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 

01/2016 – difere substancialmente das definições validades pela teoria, representando uma 

opção e operacionalizando-se sob a perspectiva da performance.  

Para Cavalcante e Pires (2018), a adoção desta acepção de Governança, embora seja 

importante para garantir fins e meios de alcançar bons resultados, é uma visão restrita e 

tecnocrática, deixando de lado os aspectos relacionais da atividade governativa, interna e 

externamente ao próprio Estado.  

Alinhamo-nos, ainda, aos autores, quando afirmam, em subsunção a todo o esforço de 

pesquisa aqui lançado, a centralidade de processos técnico-burocráticos na análise de como o 

Estado aborda o conceito de Governança (op. cit., p. 13): 

 

os objetivos desta abordagem recaem sobre a gestão de riscos, o 

monitoramento e o controle da gestão das políticas públicas, negligenciando 

aspectos políticos, como a construção de legitimidade da ação pública, via 

articulações, participação, parcerias e redes.  
De início, algumas contextualizações necessárias para situar e caracterizar o conjunto 

de dados. 

Das 60 organizações, pesquisadas, 19 estão na região Sudeste, 16 na região Nordeste, 

11 na região Sul, 9 na região Norte e 5 na região Centro-Oeste: 
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Figura 3: Distribuição das organizações por Região Geográfica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O orçamento de todas as organizações objeto da pesquisa, se somado, corresponde a 

R$ 41,07 bilhões, assim distribuídos:  

Na Região Sudeste, 19 organizações, nas quais foram alocados pelo orçamento 

relativo ao exercício de 2017 R$ 15,29 bilhões, equivalente a 37% dos recursos alocados nas 

60 Universidades pesquisadas. O aporte orçamentário anual médio nas organizações situadas 

na Região Sudeste é de R$ 769 milhões. A organização com maior aporte é a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, com R$ 3,13 bilhões, e a com menor aporte é a Universidade 

Federal de Alfenas, com R$ 204 milhões.  

Na Região Nordeste há 15 Universidades, para as quais a lei orçamentária de 2017 

alocou R$ 9,38 bilhões, representando 22% do total de recursos aplicados nas 60 organizações 

objeto da pesquisa. Em média, na Região Nordeste, foram distribuídos R$ 625 milhões por 

Universidade, sendo que a Universidade Federal de Pernambuco recebeu o maior valor: R$ 

1,4 bilhões, enquanto a Universidade Federal do Sul da Bahia recebeu o menor valor: R$ 

78,67 milhões.  

Na Região Sul, 11 Universidades dividiram R$ 8,61 bilhões no orçamento de 2017, 

representando 20% do total dos recursos, o que garantiu, em média, R$ 782 milhões para cada 

uma das organizações. Enquanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul obteve o 

maior valor, no montante de R$ 1,84 bilhão, a Universidade Federal de Ciências Médicas de 

Porto Alegre obteve R$ 131 milhões. 

A Região Centro-Oeste obteve R$ 4,54 bilhões para dividir entre as 5 Universidades 

Federais ali presentes, perfazendo 11% do total de recursos orçamentários. À Universidade de 

Brasília foram aportados R$ 1,66 bilhão, como valor máximo, e na Universidade Federal de 

Grande Dourados foi aplicado o menor valor da Região, de R$ 212 milhões. O valor médio 

por Universidade nessa Região foi, portanto, de R$ 906 milhões. 
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Por fim, na Região Norte, 9 organizações compartilharam recursos orçamentários no 

aporte de R$ 3,25 bilhões. A Universidade Federal do Pará obteve R$ 1,2 bilhão, enquanto à 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará foram alocados R$ 92,84 milhões, perfazendo 

um valor médio por instituição na Região Norte de R$ 361 milhões. 

A contextualização pode, portanto, ser resumida na tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Disposição das organizações pesquisadas em termos orçamentários. 

Região Qtd Valor total Menor Valor Maior Valor Valor médio 

Sudeste 19 R$ 15,29 bilhões 
R$ 204 milhões 

(UNIFAL-MG) 

3,13 bilhões 

(UFRJ) 

R$ 769 

milhões 

Nordeste 16 R$ 9,38 bilhões 
R$ 78,67 milhões 

(UFESBA) 

1,4 bilhão 

(UFPE) 

R$ 586 

milhões 

Sul 11 R$ 8,61 bilhões 
R$ 131 milhões 

(UFCSPA) 

R$ 1,84 bilhão 

(UFRGS) 

R$ 782 

milhões 

Centro-

Oeste 
5 R$ 4,54 bilhões 

R$ 212 milhões 

(UFGD) 

R$ 1,66 bilhão 

(UNB) 

R$ 906 

milhões 

Norte 9 R$ 3,25 bilhões 
R$ 92,84 milhões 

(UNIFESSPA) 

R$ 1,2 bilhão 

(UFPA) 

R$ 361 

milhões 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Da sistematização conduzida, conclui-se que, apesar de possuir o maior aporte 

orçamentário total, contar com o maior número de Universidades e, dentre elas, a de maior 

orçamento, a Região Sudeste possui, em média recursos orçamentários por organização em 

níveis inferiores à região Sul e a Região Centro-Oeste.  

É possível aduzir, ainda, expressiva desproporção entre os valores médios por 

organização entre as regiões Centro-Oeste e Norte: a primeira sendo quase o triplo da 

segunda. 

Contudo, o desenvolvimento dos estudos relativamente aos eixos da pesquisa 

demonstra que os critérios regionais e orçamentários não são variáveis significativas para 

determinar a existência e a tempestividade no esforço de institucionalização dos constructos 

relacionados à Governança em sua concepção normativa.  

 

5.1.1 Existência do Comitê de Governança, Riscos e Controles 

 

Em 46 das 60 (76%) organizações investigadas, foi instituído o Comitê de 

Governança, Riscos e Controles previsto na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 
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01/2016, enquanto que em outras 14 organizações, ainda pendia, no momento da pesquisa, a 

formalização do referido Comitê: 

 

 

Figura 4: Distribuição das organizações segundo a dimensão Existência do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles 

 

    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A instituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles é uma métrica basilar para 

mensuração do nível de internalização do conceito normativo de Governança: todas as ações 

envolvidas com o arranjo baseado na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 

depende desse colegiado. Das 19 Universidades Federais situadas na região Sudeste, 16 

instituíram o Comitê (84%); na Região Nordeste, 13 das 16 (81%); na Região Sul, 8 de 11 

(72%); na Região Norte, 6 de 9 (62%) e na Região Centro-Oeste, 3 das 5 (60%). 

 

Tabela 10: Distribuição das organizações pesquisadas segundo a dimensão "instituição 

de Comitê de Governança, Riscos e Controles". 

Região Qtd Instituiu Comitê Não Instituiu Comitê 

Sudeste 19 16 (84%) 3 (16%) 

Nordeste 16 13 (81%) 3 (19%) 

Sul 11 8 (73%) 3 (27%) 

Centro-Oeste 5 3 (60%) 2 (40%) 

Norte 9 6 (67%) 3 (33%) 

     Fonte: elaborada pelo autor. 
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A partir desses dados, pode-se afirmar que as Universidades Federais situadas na 

Região Norte, apesar de receberem recursos orçamentários em proporções substancialmente 

inferiores à Região Centro-Oeste, foram capazes de institucionalizar, em proporção superior à 

Região Centro-Oeste, os comitês de Governança, Riscos e Controles, evidenciando a 

independência entre as dimensões orçamentária, regional e de capacidades burocráticas para 

constituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles. 

 

5.1.2 Tempestividade do Comitê de Governança, Riscos e Controles 

 

Quanto à tempestividade, ou seja, a adequação do constructo quanto ao momento de 

sua institucionalização, verifica-se que, das 46 organizações que instituíram o Comitê de 

Governança, Riscos e Controles previsto na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 

01/2016, 22 (47%) o fizeram tempestivamente, no prazo imposto pela norma.  

Implementar a norma no prazo estabelecido pela norma indica um acoplamento entre a 

expectativa do agente normatizador e a capacidade, neste caso burocrática, de implementação 

de um Comitê, especialmente tendo em vista que a norma já estabelece quem deve integrá-lo. 

Ou seja, para cumprir o mandamento “instituição de um Comitê de Governança, 

Riscos e Controles”, bastaria que a instituição editasse ato administrativo indicando os 

componentes desse colegiado ou atribuísse a outro, já existente, as atribuições previstas na 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, o que, entretanto, ocorreu em apenas 22 

das 60 organizações pesquisadas. 
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Figura 5: Distribuição das organizações que instituíram o Comitê de 

Governança, Riscos e Controles por Região Geográfica. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Dessas, destaca-se que a metade das organizações que implementou o comitê 

tempestivamente encontra-se na Região Sudeste, apesar de representarem pouco menos de um 

terço das organizações pesquisadas. 

Outras 21 (45%) organizações instituíram o Comitê de Governança, Riscos e 

Controles previsto na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 com até um ano de 

excesso de prazo, ou seja, até o dia 10 de maio de 2017. 

 

Figura 6: Distribuição, por Região Geográfica, das organizações que implementaram o 

Comitê de Governança, Riscos e Controles com até um ano de atraso 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Outras 3 organizações instituíram o Comitê de Governança, Riscos e Controles 

previsto na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 com mais de um ano de 

excesso de prazo, ou seja, de 11 de maio de 2017 até o momento de realização da pesquisa, 

indicando baixa capacidade de implantação da norma, haja vista o transcurso de mais de um 

ano entre o prazo fatal para implementação do Comitê.: 

 

Figura 7: Distribuição, por Região Geográfica, das organizações que implementaram o 

Comitê de Governança, Riscos e Controles com mais de um ano de atraso 

 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

5.1.3. Existência da Política de Gestão de Riscos 

 

Um dado preliminar no tocante à existência da política diz respeito à constatação de 

que nenhuma das 14 organizações que não instituiu o Comitê de Governança, Riscos e 

Controles previsto na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 instituiu a Política 

de Gestão de Riscos. 

Ou seja, a preexistência do Comitê é uma condição necessária para a elaboração da 

Política de Gestão de Riscos, salvo se a organização indicasse outro órgão colegiado que 

houvesse absorvido as atribuições do Comitê de Governança, Riscos e Controles, o que 

inocorreu no curso da presente investigação. 
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Das 60 organizações pesquisadas, 23 (38%) instituíram Política de Gestão de Riscos, 

sendo certo que as 37 restantes (62%) ainda não o fizeram. 

A maior parte das que instituíram a Política de Gestão de Riscos encontra-se na 

Região Sudeste, sendo 8 Universidades Federais que perfazem 35% do grupo: 

 

Figura 8: Distribuição, por Região Geográfica, das organizações que 

implementaram a Política de Gestão de Riscos 

 

     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Por fim, a tabela 10 dispõe em números absolutos e relativos o enquadramento das 

organizações em cada um dos níveis de institucionalização do conceito normativo de 

Governança. 

 

Tabela 11: Disposição das organizações pesquisadas segundo o nível proposto de 

institucionalização do conceito normativo de Governança. 

Nível de institucionalização do conceito normativo de 

Governança 
Quantidade Percentual 

Não iniciado 14 23,33% 

Iniciado com atraso 15 25% 

Iniciado 8 13,33% 

Ativado 14 23,33% 

Aperfeiçoado 9 15% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nota-se, com isso, que à exceção das organizações categorizadas como titulares de um 

nível de institucionalização do conceito normativo de Governança do tipo “Aperfeiçoado”, 

equivalentes a 15% do total de organizações pesquisadas, todas as demais (85%) apresentam 

lacunas ora em suas capacidades burocráticas de instituir o Comitê de Governança, Riscos e 

Controles, ora nas capacidades gerenciais e desenvolver uma Política de gestão de riscos. 
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Verifica-se que as 9 instituições que encontram-se no nível “Aperfeiçoado”, ou seja, 

que institucionalizaram ambos os constructos tempestivamente, estão distribuídas de maneira 

não-uniforme pelas regiões geográficas, conforme a : 4 delas (44%) encontram-se na Região 

Nordeste, que abriga apenas 26% das organizações pesquisadas. 22,22% das organizações em 

nível “Aperfeiçoado” encontram-se na Região Norte, que é representada por apenas 15% das 

organizações pesquisadas. A Região Sudeste, que concentra a maioria – 31,67% – das 

organizações pesquisadas e de alocação de recursos orçamentários, possui apenas 2 de 19 

organizações no nível “Aperfeiçoado”. A Região Sul possui apenas uma organização no nível 

“Aperfeiçoado”, apesar de ser sede de 11 organizações pesquisadas. E, por derradeiro, a 

Região Centro-Oeste não possui nenhuma organização em nível “Aperfeiçoado”, sendo certo, 

com isso, que todas elas deixaram de atender ao conceito normativo de Governança, ora em 

existência dos respectivos constructos, ora em sua implantação tempestiva. 

 

Figura 9: Distribuição, por Região Geográfica, das organizações enquadradas no tipo 

"Aperfeiçoado" de institucionalização do conceito normativo de Governança 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A análise do conjunto de dados, aponta, com isso, para a ausência de influência da 

região geográfica e do aporte orçamentário de cada instituição para determinar o nível de 

institucionalização do conceito normativo de Governança. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Governança constitui-se em expressão polissêmica, fluida e elástica, podendo com 

facilidade afastar-se de um estreitamento com a dinâmica organizacional das organizações 

públicas.  

Sua expressão normativa atual decorre de um processo de Reforma do Estado de 

caráter gerencial que foi capaz de produzir efeitos até a atualidade, como fora previsto em sua 

formulação, embora em intensidades variáveis. Foi capaz de manter-se perene nos órgãos de 

controle e planejamento, ao menos enquanto propositores de marcos normativos de natureza 

gerencial, enquanto mostrou-se pouco efetiva nas organizações objeto da presente 

investigação, haja vista que apenas 15% delas foi capaz de cumprir a norma discutida na 

forma e no prazo por ela estabelecidos. 

Com isso, observa-se denotada indicação de desacoplamento entre a expectativa 

normativa materializada pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, e as 

possibilidades de entrega das organizações que são objeto da pesquisa, pressupondo-se, 

segundo o panorama que aponta o estudo, de lhes faltarem capacidades gerenciais e, em 

alguns casos, capacidades burocráticas para garantir um nível mínimo de atendimento à 

norma, que veicula o conceito normativo de Governança. 

Segmentar as organizações segundo a combinação que cada uma delas apresenta nas 

dimensões existência e tempestividade dos instrumentos normativos de Governança, assim 

como cruzar a pertinência desse arranjo com critérios regionais e de aporte orçamentário 

revelou-se uma estratégia capaz de construir um conjunto de dados que indica baixo grau de 

aderência à norma e ausência de influência dos aspectos geográficos e orçamentários na 

construção de níveis mais próximos ao atendimento da norma na forma e no prazo 

estabelecidos: a maior parte das organizações investigadas encontra-se nos estágios iniciais de 

internalização dos instrumentos normativos de Governança. 

Como propostas e expectativas de pesquisas futuras, partindo do pressuposto que as 

assimetrias nas capacidades institucionais determinam a institucionalização do conceito 

normativo de Governança, muito mais do que a região geográfica ou o aporte orçamentário, 

futuros estudos poderão propor abordagens específicas para realização de diagnósticos e 

propostas de intervenção adaptadas a cada nível de institucionalização preexistente, 

considerando existência e tempestividade dos constructos. 
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É dizer, uma organização em nível aperfeiçoado poderá ser abordada, diagnosticada e 

ser objeto de políticas formuladas de maneira qualitativamente distinta a uma organização 

categorizada como titular de um nível não iniciado de assimilação do conceito normativo de 

Governança, podendo ser este, inclusive, um preditor de capacidades burocráticas e gerenciais 

específicas. 

As categorias estabelecidas para agrupar as organizações de acordo com o seu nível de 

institucionalização dos instrumentos normativos relacionados à Governança podem servir 

como parâmetro para os profissionais dessas instituições envolvidos com a aplicação da 

norma possam se situar, comparativamente, no universo das Universidades Federais, 

incrementando a possibilidade de alinhamento com as melhores práticas no campo, a partir de 

consultas e visitas técnicas às organizações detentoras de grau mais elevado de maturidade na 

implantação dos mencionados instrumentos. 

Novas categorias poderão ser acrescentadas às dimensões de análise, limitadas neste 

estudo à existência e tempestividade, em especial por meio de análise de conteúdo, avaliando, 

por exemplo, a dimensão padronização ou customização da política, partindo do pressuposto 

que cada uma das organizações objeto da pesquisa possui características únicas, a despeito de 

integrarem um grupo relativamente uniforme. 
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