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RESUMO 

 
A função da Administração Pública é gerir os recursos públicos de forma eficiente, em 
busca do bem comum, ou seja, tendo por meta alcançar os interesses dos 
proprietários destes recursos, a sociedade. No entanto, muitas vezes os interesses 
particulares dos gestores podem influenciar suas tomadas de decisão, o que acaba 
por distanciá-las do interesse público. Adaptada de idéias já utilizadas em 
organizações privadas, a governança pública surge, então, como um mecanismo que 
minimiza conflitos de interesses entre gestores e sociedade, possibilitando, pela 
aplicação dos princípios de transparência e accountability, um maior controle e 
fiscalização das ações da gestão pública. O mundo moderno abriu seus olhos para a 
importância da governança, fato que vem sendo demonstrado pela promulgação de 
leis sobre transparência pública, e publicação de estudos e manuais a respeito de 
boas práticas de governança em todo o mundo. O objetivo geral do estudo foi avaliar 
os relatórios de gestão e demais informações prestadas por uma amostra de cinco 
Universidades Públicas Federais de acordo com boas práticas de governança pública. 
Para isso, foram selecionadas boas práticas publicadas por órgãos influentes para 
análise das informações divulgadas pelas universidades, e, adicionalmente, realizada 
a avaliação dos portais de acesso à informação de acordo com a Lei 12.527 de 2011. 
Os resultados demonstram uma adequação média de 60% à lei de acesso à 
informação e 45,7% de aderência às boas práticas de governança, o que indica a 
necessidade de maiores investimentos das universidades na adoção de boas práticas 
de governança e na adequação de seus portais à lei de acesso à informação. 
 
 
Palavras-chave: Relatórios de Gestão; Accountability; Transparência; Governança 
Pública. 

 
 



ABSTRACT 

 

The function of public administration is to manage public resources efficiently, seeking 
the common good, that is, with the goal to achieve the interests of these resources 
owners, society. However, often managers particular interests can influence their 
decision-making, which ultimately distancing them from the public interest. Adapted 
from ideas already used in private organizations, public governance arises, then, as a 
mechanism that minimizes conflicts of interest between managers and society, 
allowing for the application of the principles of transparency and accountability, greater 
control and supervision of public management actions. The modern world has opened 
its eyes to the importance of governance, a fact that has been demonstrated by the 
enactment of laws on public transparency, and publication of studies and manuals on 
good governance practices worldwide. The overall objective of the study was to 
evaluate the management reports and other information provided by a sample of five 
Federal Public Universities in accordance with good public governance practices. For 
this, we selected good practices, published by influential organs, for analysis of 
information provided by the universities, and additionally performed the evaluation of 
information access portals according to Law 12.527 of 2011. The results show an 
average adequacy 60% to the access to information law and 45.7% of adherence to 
good governance practices, which indicates the need for further investments of 
universities in the adoption of good governance practices and the adequacy of its 
portals to the access to information law. 
 

 

Keywords: Management Reports; Accountability; Transparency; Public governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os órgãos e agentes do Estado, suas políticas e governos são regidos pelo 

interesse público e pela continuidade da prestação de serviços à população. Enquanto 

organizações privadas buscam o lucro financeiro e formas de garantir a 

sustentabilidade do seu negócio, o foco da Administração Pública deve estar em 

“gerar valor para a sociedade e garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder 

de vista a obrigação de utilizar seus recursos de forma eficiente” (BRASIL, 2014, p. 

10).  

Por ser financiada por recursos oriundos de contribuições compulsórias de 

cidadãos e empresas, a Administração Pública deve direcionar seus esforços e bens 

para a prestação de serviços à população e a produção do bem comum. Conforme 

pressupõe o Princípio da Continuidade, o Estado é visto como uma “sociedade política 

que, assim como a empresa, deve ser perene e sustentável visando sempre à 

promoção do bem comum e ao desenvolvimento de seu povo” (OLIVEIRA; 

CARVALHO; CORRÊA, 2013, p.91). 

Apesar de, em teoria, o interesse público ser direcionador das ações e 

políticas de governo, muitas vezes surgem conflitos de interesses entre o que a 

sociedade busca e o que o gestor público planeja e executa. 

Os cidadãos não exercem diretamente a gestão de seus recursos, que fica a 

cargo dos órgãos do Poder Executivo. Com isso, por não haver segurança sobre o 

alinhamento de interesses das partes, configura-se um potencial problema de agência 

(CAVALCANTE; LUCA, 2013). Nesse contexto, surge a governança pública como um 

mecanismo que assegura a equalização de interesses entre gestores e sociedade. 

A utilização do termo “governança” teve início no ramo privado, denominada 

“governança corporativa”, a partir do momento em que organizações e seus bens 

passaram a ser geridos por terceiros, havendo muitas vezes desvios de interesses 

entre proprietários e gestores (CAVALCANTE; LUCA, 2013). A partir de então, foi 

necessário o estabelecimento de práticas que deixassem os proprietários seguros, 

promovendo alinhamento de ações, redução de conflitos e consequente melhora no 

desempenho organizacional.  

Um sistema de governança corporativa é composto de instituições, 

regulamentos e convenções culturais, que regem a relação entre a gestão e os 

acionistas ou outros grupos às quais as administrações devem prestar contas 
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(BOGONI et al, 2010). O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) define, 

em seu Código das melhores práticas de Governança, seus princípios básicos como: 

transparência, equidade, accountability1 e responsabilidade corporativa. Bovaird e 

Löffler (2009), exploram um pouco mais a fundo o assunto ao afirmar que uma boa 

governança levanta questões como: envolvimento das partes interessadas; 

transparência; questões de igualdades (de gênero, etnias, idade, religião, etc.); 

comportamento ético e honesto; accountability; e sustentabilidade. 

Embora a Governança tenha surgido como termo associado a corporações 

privadas, no final dos anos 80, alguns órgãos internacionais, como a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Comitê do Setor 

Público (PSC) da Federação Internacional de Contadores (IFAC), estenderam e 

adaptaram suas práticas ao setor público (CAVALCANTE; LUCA, 2013, p.74), ao 

perceberem a necessidade de novos arranjos econômicos e políticos que tornassem 

o Estado mais eficiente. Esse contexto propiciou discutir a governança na esfera 

pública e resultou no estabelecimento dos princípios básicos que norteiam as boas 

práticas de governança nas organizações públicas, definidos por Bogoni et al (2010, 

p. 124) como “a responsabilidade de prestar contas, a transparência, a participação, 

o relacionamento e a eficiência”. 

Segundo o Referencial Básico de Governança Pública do Tribunal de Contas 

da União (TCU, 2014), a boa governança pública tem como propósitos conquistar e 

preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de mecanismos, 

a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse 

público.  

Sanabio, Santos e David (2013, p. 40) definem que a governança pública deve 

ser entendida como “a proteção ao inter-relacionamento entre a administração, o 

controle e a supervisão feita pela organização governamental, pela situação 

organizacional e pelas autoridades do governo, com vistas à eficiência e à eficácia”. 

De acordo com a IFAC (2014) a boa governança incentiva não só uma melhor tomada 

de decisões de longo prazo, bem como o uso eficiente dos recursos públicos, 

reforçando a transparência e a accountability para a proteção e administração destes 

recursos.  

                                                           
1 Termo em inglês que significa a prestação de contas com responsabilização pelos atos de gestão. 
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A accountability e a transparência são pilares básicos da governança pública 

(CAVALCANTE; LUCA, 2013) que, dentre outras funções e vantagens, possibilitam 

aos cidadãos “controlar o exercício do poder concedido a seus governantes” (ROCHA, 

2011, p. 84) e tornam possível a responsabilização dos gestores pelos seus atos.  

Alguns mecanismos, ações e políticas recentemente adotadas no Brasil 

buscam promover a melhoria da governança pública e uma maior transparência e 

participação pública no controle das ações e dos gastos do governo, como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), a Lei 

de Acesso à informação e o portal da transparência, além da participação em grupos 

internacionais que buscam melhores práticas de transparência e prestação de 

contas2.  

Entretanto, uma das ações pioneiras nos mecanismos de governança da 

Administração Pública brasileira, veio com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em 1988, que estabelece a forma de atuação do 

Tribunal de Contas da União, já institucionalizado na constituição de 1891, como 

auxiliar no processo de controle externo da gestão pública, para que as prestações de 

contas públicas fossem examinadas por um órgão independente daqueles que as 

executavam.  

Segundo o portal eletrônico do TCU, compete a este exercer a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 

da administração direta e indireta. Determina ainda que, qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tem o dever de prestar contas ao 

TCU. 

Em meio a escândalos de corrupção nas várias instâncias do governo, a 

sociedade se mostra cada dia mais atenta e com uma maior preocupação na forma 

com que seus recursos são administrados e utilizados pelos entes públicos. Uma 

efetiva accountability e transparência de informações prestadas à sociedade, se 

tornam, então, assuntos de suma importância no cenário atual.  

O parágrafo único do artigo primeiro da Constituição Federal de 1988 deixa 

clara a possibilidade e o direito da participação popular nas políticas e atos da 

                                                           
2 Como a International Budget Partnership e Open Government Partnership. 
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administração pública, não somente na eleição de seus representantes, mas através 

de uma democracia participativa, ao afirmar que “todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente” (BRASIL, 1988). 

Figueiredo e Santos (2013) também reforçam o princípio da participação social na 

gestão pública ao afirmar que as entidades públicas devem promover a transparência 

de sua gestão para que a sociedade possa exercer seu direito ao acesso e o 

acompanhamento da administração pública, “como forma de consolidação da 

cidadania” (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013, p. 77). 

Para que a população participe, tenha acesso e seja informada a respeito dos 

gastos públicos, é necessário que sejam apresentadas prestações de contas às partes 

interessadas e ao TCU, pelos órgãos, entidades ou pessoa física que administre bens 

públicos, trazendo de forma clara, transparente e acessível, as informações referentes 

a contas públicas, recursos utilizados, resultados esperados e alcançados para aquele 

período, além de outras informações relevantes.  

Nesse contexto, também se enquadra a parcela da arrecadação tributária 

nacional destinada à educação superior do país. Por serem recursos destinados à 

educação superior, serviço direto à população, merecem uma atenção especial.  

O instituto de prestação de contas, previsto no art. 70 da Constituição 

(BRASIL, 1988), representa um dos principais instrumentos de accountability do uso 

de recursos públicos junto à sociedade. Todavia, uma boa gestão de recursos públicos 

pressupõe não apenas a conformidade dos procedimentos adotados com a lei, mas 

também, observância de “padrões de qualidade, eficiência e eficácia na execução de 

suas atividades” (MPOG, 2014, p. 27), cabendo, por conseguinte, à prestação de 

contas evidenciar sob tais aspectos a gestão realizada. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Ao focar nas prestações de contas do setor público, Bizerra (2011) afirma que 

a governança é baseada em princípios como transparência e accountability, e, por 

isso, traz práticas de controle e acompanhamento às entidades públicas que 

possibilitam evitar conflitos de interesses entre gestores e a população. O autor traz 

avanços a este debate ao analisar o nível de aderência dos Relatórios de Gestão da 

prefeitura da cidade do Rio de Janeiro às boas práticas de governança, no que tange 

aos princípios da transparência e accountability. Os resultados de sua pesquisa 
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demonstram pouca aderência dos relatórios de gestão aos princípios e padrões de 

boa governança, e apontam para o fato de existir pouca transparência nos relatórios 

analisados, o que impossibilita uma adequada accountability. Segundo o autor, a 

maioria dos dados divulgados somente atendia aos mandamentos normativos 

estabelecidos por leis, decretos, resoluções e outras normas de ordem legal.  

Bairral (2013), por sua vez, traz contribuições ao criar um índice de 

transparência pública federal e analisar o nível de transparência dos relatórios de 

gestão do Poder Executivo e a identificação de incentivos políticos, institucionais, de 

governança, sociais e financeiros. Como resultados, demonstra a existência de um 

baixo nível de transparência pública federal dos itens de evidenciação, além de uma 

deficiência na evidenciação de itens obrigatórios e uma baixa aderência às práticas 

de evidenciação voluntárias.  

Por meio da análise das informações contidas nos Relatórios de Gestão das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), Abunahman (2006) traz um foco 

interno à prestação de contas públicas ao fazer um estudo sobre o controle interno e 

auditoria voltados para a Administração pública. Nesse estudo, o autor retrata a 

importância dos sistemas de controles internos na administração das IFES para 

alcançar uma maior eficiência na alocação de recursos e tomada de decisões, além 

da transparência de informações internas que auxiliem outros gestores em suas 

decisões. Para alcançar os objetivos propostos, o autor foca no processo de controle 

interno, auditoria interna e prestação de contas na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), através da análise de seu Relatório de Gestão entregue ao TCU, no exercício 

de 2004, concluindo que o modelo apresentado cumpria os aspectos legais e 

contribuía com informações gerenciais para a tomada de decisão. 

Esses e outros trabalhos já realizados trazem uma grande gama de 

conhecimento e esforços a respeito da busca pela transparência e accountability, 

tanto nas informações destinadas ao público interno, quanto à sociedade como um 

todo. Entretanto, a questão da transparência e accountability, com foco nas 

informações prestadas ao público externo e órgãos fiscalizadores pelas Universidades 

Federais brasileiras, não foi profundamente abordada e não se encontra 

completamente esgotada. 

Notícias recentes a respeito da obscuridade nas relações entre Universidades 

Federais e companhias privadas (NETO et al, 2015) abrem espaço para polêmicas e 

irregularidades na aplicação de verbas públicas. Essa situação alerta para a 
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necessidade do aumento da transparência nas prestações de contas das instutições 

de ensino, que possibilite o acompanhamento e controle pela sociedade, e reforça a 

base para a formulação do problema desta pesquisa. 

Segundo Gil (2002), problema de pesquisa é uma questão não solvida e que 

é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento. A questão de pesquisa 

foi elaborada seguindo tal definição, e tendo por pressupostos: 

 
a) a importância dos relatórios de administração como complementos aos 

demonstrativos fiscais, por fornecerem dados e informações menos 
técnicas, úteis e mais transparentes aos usuários (Borgoni et al, 2010); 
 

b) o foco na discussão sobre transparência e accountability como princípios 
de governança diretamente relacionados à prestação de contas; 

 
c) as informações prestadas ao público externo e encaminhadas ao TCU 

pelas Universidades Federais no exercício de 2014. 
 

 
Com esse intento, o presente trabalho buscará responder à seguinte questão: 

- Os relatórios de gestão das Universidades  Públicas Federais, e informações 

complementares prestadas nos seus sites e portais de transparência, demonstram 

sua aderência às boas práticas de governança pública? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa almeja avaliar o nível de aderência dos relatórios de 

gestão e suas partes complementares, enviados pelas Universidades Federais ao 

TCU, referentes ao ano-calendário de 2014, às boas práticas de governança pública. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, será necessário o alcance de objetivos 

específicos, que serão: 
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a) Desenvolver, a partir da literatura, normas e documentos, nacionais e 
internacionais, um modelo para análise de aderência dos relatórios de 
gestão às boas práticas de governança pública; 

 

b) Realizar uma seleção amostral nas Universidades Federais nacionais para 
aplicação do teste de aderência de seus relatórios de gestão, e demais 
informações publicadas, ao instrumento de análise desenvolvido; 

 

c) Avaliar o conteúdo disponibilizado pelos seus sites e portais de acesso à 
Informação de acordo com a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei 
de Acesso à Informação); 

 

d) Aplicar e analisar a aderência dos relatórios de gestão selecionados ao 
instrumento desenvolvido, a partir da literatura, normas e documentos; 

 

d) Verificar e apontar possíveis limitações do instrumento de análise 
desenvolvido. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Desde a promulgação da Constituição de 1891, com a criação do Tribunal de 

Contas da União, começou a existir no país uma maior preocupação com o controle 

das contas públicas e da gestão dos entes públicos. O Modelo de Excelência em 

Gestão Pública (2014), define que para fortalecer os sistemas de gestão da 

Administração Pública é necessário que sejam adotadas práticas e tecnologias 

gerenciais que contribuam para a ampliação da capacidade de governança e 

governabilidade das suas estruturas executivas e que promovam o aprofundamento 

dos princípios definidos na Constituição Federal.  

O TCU e outras entidades nacionais e internacionais3 têm publicado normas 

de governança aplicadas e aplicáveis também ao setor público por acreditarem que a 

governança avalia, direciona e monitora sua gestão, e auxilia a máquina pública na 

condução de políticas e prestação de serviços de qualidade à sociedade, melhorando, 

assim, a vida de todos. 

                                                           
3 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), International Federation of Accountants 
(IFAC),  The Institute of Internal Auditors (IIA),  Fundo Monetário Internacional (FMI), The Independent 
Commission for Good Governance in Public Services, Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD), Australian National Audit Office (ANAO). 
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Neste trabalho, espera-se colaborar com a discussão acerca da transparência 

e accountability na prestação de contas do serviço público, utilizando o conceito de 

governança pública como propulsor desta discussão. 

O presente trabalho, então, será desenvolvido tendo por base esses 

princípios, por entender que os mesmos possibilitam um maios controle externo e 

fiscalização da gestão pública, tanto pela sociedade, como por órgãos designados 

para este fim. 

Segundo Instrução Normativa nº 63 do TCU, de 01 de setembro de 2010, os 

relatório de gestão são: 

 
 
[...]documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizados para 
permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão dos 
responsáveis por uma ou mais unidades jurisdicionais durante um exercício 
financeiro (BRASIL, 2010, art. 1, II). 
 
 

Logo, os relatórios de gestão devem ser transparentes e relatar de modo claro 

os aspectos de sua gestão, promovendo uma adequada accountability. 

Desvios de recursos públicos, e sua apropriação por gestores, que deveriam 

zelar pela melhor forma de utilizá-los para conversão em serviços de qualidade à 

população, abriram os olhos do mundo todo, e também do Brasil, para o controle e 

fiscalização dos bens públicos. Pesquisas realizadas por estudiosos em diversos 

órgãos da administração pública frisam a baixa transparência na prestação de contas.  

Conforme afirmam Bolívar, Pérez e Hernández (2007), a limitação na 

transparência de informações e prestação de contas por parte dos governos, as torna 

menos úteis na tomada de decisão. Bizerra, Alves e Ribeiro (2012) discursam sobre 

a transparência como algo fundamental na administração pública e, traduzindo 

accountability como responsabilização pela gestão, afirmam que só pode ser obtida 

por meio da divulgação de informações transparentes e em um nível adequado. 

Além de possibilitar um maior controle externo à gestão pública, minimizando 

desvios decorrentes da sobreposição de interesses particulares dos gestores aos da 

população, a governança faz a máquina pública funcionar de maneira mais eficiente 

e eficaz, alcançando melhores resultados com maior economia de recursos. De 

acordo com Bizerra (2011, p. 44): 
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governança pública é o conjunto de princípios básicos e práticas que 
conduzem a administração pública ao alcance da eficiência, eficácia e 
efetividade nos seus resultados, através de um melhor gerenciamento dos 
seus processos e de suas atividades, promovendo a prestação de contas 
responsável (accountability) por parte dos gestores e a transparência de suas 
ações (BIZERRA, 2011, p. 44). 
 
 

Notícias a respeito da contenção orçamentária, falta de verbas públicas para 

custear obras, serviços ou até mesmo compras de materiais básicos para execução 

operacional de repartições públicas, se tornaram frequentes no país. Conforme 

afirmam Trevizan e Laporta (2016) o Ministério da Educação foi um dos mais afetados 

pelos cortes orçamentários, juntamente com os Ministérios de Minas e Energia e da 

Saúde, sofrendo um corte de 1,304 bilhões em seu orçamento para o ano de 2016. 

No âmbito das Universidades Federais “problemas na oferta de serviços, falta 

de material básico e capacidade limitada para políticas de apoio estudantil são efeitos 

imediatos da crise” (NOVE, 2016). Ainda de acordo com o portal do G1, no exercício 

de 2015 nove4 das Universidades Federais somaram um déficit de 400 milhões, 

devido aos cortes impostos pelo Ministério da Educação.    

A governança pública, em períodos de crise financeira e contenção 

orçamentária, se torna, portanto, um instrumento de suma importância na condução 

das ações e decisões tomadas pelos gestores públicos.   

A quantidade de recursos repassados às Universidades Públicas Federais foi 

um dos fatores determinantes para definir o escopo do estudo. De acorco com o Portal 

da Transparência5, o Governo Federal destinou, em 2014, mais de 38 bilhões dos 

cofres públicos às Universidades Públicas Federais, o que correspondeu a quase 

metade dos recursos destinados ao Ministério da Educação.  

A necessidade de uma prestação de contas transparente para controle e 

fiscalização da gestão de bens públicos, e a importância de uma gestão e controle 

adequados nas Universidades Públicas Federais, para que seus recursos sejam 

convertidos na prestação de serviços de qualidade à população, são fatos que 

também corroboram para a relevância da presente pesquisa. 

Espera-se que, na prática, a pesquisa realizada possa contribuir na 

elaboração de futuros relatórios de gestão, não só de Universidades federais mas 

também de outros órgãos e entidades da administração pública, segundo boas 

                                                           
4 UFRJ, UTFPR, UNB, UFPA, UFMS, UFG, UFMG, UFPE e UFPB. 
5 Portal da Transparência. Disponível em: <transparencia.gov.br/>. Acesso em: 20 set. 2015. 
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práticas de governança, no que tange aos princípios de transparência e accountability, 

ou que mantenham sua elaboração com base nestas práticas, caso já as adotem.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

A presente pesquisa será realizada através da análise dos relatórios de 

gestão, suas peças complementares e demais informações prestadas nas páginas 

das Universidades públicas Federais, entes públicos que prestam serviços diretos à 

população e de grande importância para evolução do país. 

Foram objeto do presente estudo somente as instituições classificadas como 

Universidades Públicas Federais, de acordo com pesquisa realizada no portal 

eletrônico e-mec6, que resultou em 63 instituições cadastradas até o ano de 2015. Tal 

seleção exclui outras Instituições de Ensino Superior não classificadas como 

Universidades Públicas Federais, como os centros tecnológicos, que abrangem 

orçamentos destinados também à educação tecnológica e profissionalizante. 

Do universo de 63 Universidades Públicas Federais, foi realizada um seleção 

amostral das 5 que possuíram maior quantidade de recursos destinados pelo MEC 

em 2014. Tal seleção se concentrou na UFRJ, UFMG, UNB, UFF e UFRGS pois juntas 

correspondem a 25% dos recursos destinados a todas as 63 Universidades em 2014, 

e também devido à extensão da análise de relatórios de gestão. 

Com relação à pesquisa realizada, a mesma se limita na análise da aderência 

dos relatórios de gestão das Universidades Públicas Federais às boas práticas de 

governança, definidas segundo os principais manuais, normas e referenciais, 

nacionais e internacionais, ligados ao assunto. Adicionalmente será realizada busca 

por informações complementares referentes à aderência de boas práticas de 

governança nos portais da internet das Universidades selecionadas pela pesquisa, 

além da sua adequação à Lei de Acesso à Informação, pois, em conjunto com os 

relatórios de gestão, possuem informações úteis na prestação de contas aos usuários. 

Serão estudados mais a fundo pela pesquisa os princípios da transparência e 

accountability, ligados à governança pública, como norteadores de uma busca pelo 

aprimoramento do controle externo e de uma prestação de contas que permita aos 

usuários da informação uma visão clara das decisões, ações e gestão realizada nas 

                                                           
6 Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior. Disponível em: <emec.mec.gov.br>. 
Acesso em: 21 jul. 2015. 
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Universidades Públicas Federais em um dado exercício financeiro, além de possibilitar 

a responsabilização dos gestores públicos pelos seus atos.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta pesquisa encontra-se estruturada em cinco capítulos: Introdução, 

Revisão da literatura, Metodologia da pesquisa, Resultados obtidos e Conclusões. 

Na Introdução foram abordados os aspectos principais do estudo, com 

finalidade de inserir o leitor no assunto proposto, além de definir seus objetivos, 

questões, justificativas, relevâncias, delimitações e sua estrutura.  

O segundo capítulo tem por finalidade abordar a revisão da literatura que 

fundamenta a presente pesquisa. Para construir uma base sólida para elaboração da 

pesquisa, serão abordados pela revisão cinco tópicos principais: procedimentos de 

revisão sistemática da literatura, nova gestão pública, governança aplicada ao setor 

público, manuais e códigos de governança pública e mecanismos de controle externo 

na gestão pública. 

Nos procedimentos de revisão sistemática da literatura são abordadas as 

características do modelo de revisão da literatura utilizado e apresentadas tabelas que 

demonstrem sua forma de aplicação nesta pesquisa.  

Com relação ao segundo tópico da revisão de literatura, são abordados 

conceitos teóricos e a evolução da administração pública e seus mecanismos de 

gestão, culminando no modelo atual do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GESPÚBLICA), adotado pelo Brasil, que tem como premissa o 

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP). Após isso, é realizada uma revisão 

dos aspectos ligados à governança aplicada ao setor público. Nesse tópico são 

tratados os conflitos de interesses entre sociedade e gestão pública, conceitos, 

princípios e aspectos de governança pública, e os princípios de transparência e 

accountability na gestão pública. 

Em seguida, são apresentados os manuais e códigos de governança, 

nacionais e internacionais, direcionados à gestão pública, dos quais foram extraídas 

as boas práticas de governança pública utilizadas na formulação do quadro-síntese.  

O último tópico da revisão de literatura é direcionado à análise dos 

mecanismos de controle externo na gestão pública, abordando o papel do Tribunal de 

Contas da União, a necessidade de prestação de contas e alguns aspectos e 
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características, definidas por Instruções Normativas, como necessárias aos relatórios 

de gestão anuais e peças complementares entregues ao Tribunal. 

No terceiro capítulo foi abordada a metodologia da pesquisa realizada. Nesse 

capítulo são descritos e justificados os procedimentos aplicados a esta pesquisa, o 

tipo de metodologia, o universo e características da amostra selecionada para análise, 

os procedimentos de coleta de dados, o instrumento de análise criado para tratamento 

dos dados, através do processamento da revisão de literatura, e as limitações dos 

métodos utilizados por esta pesquisa.  

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos pela aplicação do 

método desenvolvido para a presente pesquisa. A aplicação do método foi realizada 

em duas etapas distintas: adequação dos portais à Lei de Acesso à Informação e 

análise da aderência dos relatórios às boas práticas de governança. Para realização 

da segunda etapa, foram selecionados os relatórios de gestão entregues ao TCU por 

Universidades Públicas Federais, no exercício de 2014, sendo então aplicado o 

instrumento de análise de Boas práticas de Governança pública a estes relatórios e 

informações complementares.  

Conclusões, recomendações e ressalvas desta pesquisa são apresentadas 

no quinto e último capítulo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Após a elaboração do plano de trabalho, é necessário que sejam identificadas 

as fontes capazes de responder o problema proposto (GIL, 2002). 

Para tanto, neste capítulo, encontra-se processada a literatura, consultada 

através de pesquisa bibliográfica e documental, capaz de responder à questão 

proposta. São apresentados os aspectos históricos, conceitos e teorias relevantes 

para desenvolvimento deste trabalho, relacionados, principalmente, à busca por uma 

gestão pública eficiente, modelos, definições e conceitos de governança pública, 

transparência, accountability, e prestação de contas à sociedade. 

Inicialmente são definidos e apresentados os conceitos e a forma de 

estruturação da pesquisa bibliográfica, na pesquisa por artigos, dissertações e teses, 

para grande parte da qual foi utilizado o método de revisão sistemática da literatura, 

método sistemático que organiza, explora e define o material utilizado. 

A seguir, são tratadas teorias e definições relacionadas com a evolução dos 

métodos de gestão pública e a busca pela sua eficiência, culminando no Programa 

nacional de gestão pública e desburocratização, GESPÚBLICA, e no Modelo de 

Excelência em Gestão Pública proposto pelo MPOG. Para introduzir o assunto, são 

abordados também aspectos históricos da evolução da administração pública. 

Dando continuidade à revisão, a governança no setor público surge como um 

dos avanços pela busca da excelência em gestão pública. São abordados aspectos 

da teoria da agência, que explica conflitos de interesses entre as partes interessadas 

de uma organização, e a busca por uma gestão que minimizasse os conflitos, iniciando 

no setor privado a governança corporativa. Por conseguinte, são tratados mais a fundo 

os aspectos de governança pública, suas definições e princípios, e boas práticas de 

governança aplicáveis ao setor público, segundo os principais manuais, códigos e 

normas nacionais e internacionais. 

Finalmente, são estudados os aspectos referentes aos mecanismos de 

controle externo na administração pública, a importância do TCU como órgão 

fiscalizador, a necessidade de prestação de contas e apresentação de relatórios de 

gestão anuais como instrumentos de fiscalização da gestão pública utilizados pelo 

TCU.   

Para facilitar a visualização da composição deste capítulo, a Figura 1 

esquematiza sua estrutura. 
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Figura 1 – Revisão da literatura 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.1  PROCEDIMENTOS DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

A grande quantidade de material acadêmico e científico digitalizado, 

disponibilizada na internet, faz com que todo pesquisador precise definir um método 

de trabalho orientado e sistemático para obter o conteúdo necessário ao avanço sobre 

sua questão de pesquisa (SILVA, 2013).  

A revisão sistemática é um tipo de investigação que é realizada mediante a 

aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e 

síntese da informação selecionada (SAMPAIO & MANCINI, 2006). Revisões 

sistemáticas são desenhadas para serem transparentes e passíveis de reprodução. 

De acordo com Sampaio & Mancini (2006), uma revisão sistemática requer 

uma pergunta clara, a definição de uma estratégia de busca, o estabelecimento de 

critérios de inclusão e exclusão dos artigos e, acima de tudo, uma análise criteriosa 

da qualidade da literatura selecionada. 
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Gil (2002) diferencia a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental pela 

natureza das fontes utilizadas por cada uma. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza 

como fontes as contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, como 

em artigos e livros, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, como normas e regulamentos. 

Nesta pesquisa, o mapeamento sistemático da literatura foi utilizado como 

procedimento de revisão para fontes bibliográficas disponíveis na web - artigos 

acadêmicos, dissertações e teses - por possuírem mecanismos de busca estruturados 

com grande acervo de material online. Outras fontes bibliográficas, como livros, e as 

fontes documentais - manuais, normas, leis e outros documentos - utilizadas por esta 

pesquisa não puderam ser objeto de análise da revisão sistemática por não possuírem 

mecanismos de busca online estruturados, sendo utilizada nestes casos uma 

pesquisa literária simples, não baseada em métodos sistemáticos.  

A pesquisa documental realizada obteve como fontes normas, leis, manuais, 

instruções normativas e demais documentos de governança aplicáveis ao setor 

público, além dos relacionados à administração pública, prestação de contas públicas, 

prestação de contas das universidades públicas federais e orçamento para o exercício 

de 2014. Para seleção do conteúdo documental, foram analisadas as fontes e citações 

de artigos, dissertações e manuais de boa governança previamente selecionados.  

Para busca de artigos em periódicos, dissertações e teses, inicialmente foram 

definidas as palavras-chave baseadas na questão de pesquisa e, em seguida, as 

ferramentas de busca que seriam utilizadas. As palavras-chave definidas para busca 

de material variaram das combinações, ou da utilização isolada no caso da busca na 

Revista do Serviço Público, dos seguintes termos: “governança”, “pública”, 

“corporativa”, “relatórios de gestão”, “prestação de contas”, “contas públicas”, 

“transparência”, “gestão de recursos públicos”, “accountability” e “setor público”. Dos 

conteúdos encontrados pelas pesquisas, alguns eram selecionados por títulos para 

leitura inspecional, que, por sua vez, passam por uma seleção para leitura analítica, 

através da leitura do resumo do trabalho. 

Para busca por conteúdo nacional, foram consultados o portal “Periódicos 

CAPES”7, a “Revista do Serviço Público (RSP)”8, e a “Biblioteca Digital Brasileira de 

                                                           
7 Portal de Periódicos CAPES/MEC. Disponível em: <www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 15 
out. 2015. 
8 Revista do Serviço Público. Disponível em: <http://seer.enap.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2015. 
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Teses e Dissertações (BDTD)”9. Como forma de realizar a revisão sistemática da 

literatura, foram utilizadas as palavras-chave nos mecanismos de busca, combinadas 

ou usadas isoladamente.  

 

Base 
Palavras-

chave 
Resultados 

leitura 
inspecional 

leitura 
analítica 

Artigos Dissert. Método 

P
e

ri
ó

d
ic

o
s
 C

a
p

e
s
 

transparência; 
contas 

públicas 
182 2 1 1 0 

q
u
a

lific
a

ç
ã
o

 d
o

 p
e
rió

d
ic

o
; 

títu
lo

 e
 re

s
u
m

o
 re

la
c
io

n
a

d
o

s
 a

o
 te

m
a
 

(e
x
c
e
to

 o
s
 s

e
le

c
io

n
a

d
o

s
 p

re
v
ia

m
e

n
te

) 

relatórios de 
gestão; 

prestação de 
contas 

96 6 6 3 3 

governança; 
corporativa; 

público 
138 3 3 1 2 

transparência; 
gestão de 
recursos 
públicos 

258 5 2 2 0 

governança; 
administração 

pública 
384 4 4 4 0 

RSP governança 26 3 3 3 0 

BDTD 
relatório de 

gestão; 
pública 

254 7 5 0 5 

T
ítu

lo
 e

 re
s
u
m

o
 

re
la

c
io

n
a

d
o

s
 a

o
 

te
m

a
; 

Totais - 1338 30 24 14 10 - 

Tabela 1 – Revisão bibliográfica sistemática para pesquisa por conteúdo nacional. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A seleção por conteúdos nacionais resultou em 14 artigos de periódicos e 10 

dissertações, conforme tabela 1. Dentre os resultados de artigos no Periódicos Capes, 

foi selecionado um de conteúdo internacional, da “Revista Facultad de Ciencias 

Económicas: Investigación y Reflexión”. 

                                                           
9 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. 
Acesso em: 15 out. 2015. 
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Além disso, foram selecionadas 5 dissertações do Mestrado em Sistemas de 

Gestão da Universidade Federal Fluminense para análise de conteúdo e outros 

trabalhos julgados interessantes para a pesquisa, desde que, devidamente analisados 

quanto à sua procedência. Outros trabalhos separados para análise incluem: 3 artigos 

das revistas “Administração Pública e Gestão Social” (APGS), “Revista Brasileira de 

Fisioterapia” e “Technovation”, 4 artigos de congressos, 1 artigo da Revista TCMRJ, 

uma tese e uma dissertação. Os 4 artigos de congressos selecionados foram 

apresentados em: “Encontro de Administração Pública e Governo (EnAPG)”, “XIII 

Coloquio de Gestión Universitaria en Américas”, “III Congresso CONSAD de Gestão 

pública” e o “X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública”. 

No portal “Periódicos CAPES”, foi realizada busca por conteúdo internacional 

com as seguintes palavras-chave combinadas: “public sector”, “governance”, 

“accountability” e “report”. Como resultado, foram separados 5 artigos para análise de 

conteúdo, 4 de periódicos bem conceituados e 1 do OECD Journal on Budgeting, 

periódico baseado nos melhores e mais recentes trabalhos do grupo composto pelos 

“Senior Budget Officials” (SBO) da OECD. 

Para pesquisa por artigos em sites de periódicos internacionais, foi realizada 

inicialmente uma busca no portal “Qualis CAPES”10 por periódicos bem conceituados 

relacionados à administração pública. Para tanto, foram pesquisados títulos de 

periódicos que contivessem as palavras “public administration” ou “public 

management”, utilizando como segundo critério de seleção pertencer às áreas de 

atuação de “Administração, Ciências Contábeis e Turismo”, “Ciência Política e 

Relações Internacionais” e “Engenharias III”, por possuírem materiais relacionados ao 

tema proposto por este estudo. 

De acordo com o resultado da busca por periódicos internacionais 

relacionados à administração pública, foram selecionados 4 periódicos bem 

conceituados pelo Qualis CAPES, acessíveis via Periódicos Capes para pesquisa por 

artigos: “American Review of Public Administration”, “Public Administration Review”, 

“International Public Management Review” e “Public Administration and Development”. 

A busca pela palavra-chave “governance” nos 3 primeiros periódicos resultou na 

seleção para leitura analítica de 16 artigos científicos. Para o último periódico, devido 

                                                           
10 Periódicos Qualis. Disponível em: <qualis.capes.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2015. 
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a grande quantidade de artigos existentes em sua base de busca, foram utilizadas as 

palavras-chave “governance”, “accountability” e “transparency”, que retornaram mais 

14 artigos para leitura analítica. Para facilitar a visualização de como foi realizada a 

revisão sistemática para artigos de periódicos internacionais, vide tabela 2. 

 

Base Palavras-chave Resultados 
Leitura 

inspecional 
Leitura 

analítica 
Método 

Periódicos 
Capes 

public sector; 
governance; 

accountability; 
report 

75 7 5 

q
u
a

lific
a

ç
ã
o

 d
o

 p
e
rió

d
ic

o
; 

títu
lo

 e
 re

s
u
m

o
 re

la
c
io

n
a

d
o

s
 a

o
 te

m
a
 

American Review 
of Public 

Administration 
governance 457 6 6 

Public 
Administration 

Review 
governance 3 2 2 

International 
Public 

Management 
Review 

governance 180 8 8 

Public 
Administration 

and Development 

Governance; 
accountability; 
transparency 

253 24 14 

Totais - 968 47 35 - 

Tabela 2 – Revisão bibliográfica sistemática para pesquisa por conteúdo internacional. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao todo, foram selecionados para leitura analítica, 57 artigos, 4 deles de 

apresentações em congressos, 16 dissertações, 1 tese, 6 livros e 25 documentos 

diversos - leis, instruções normativas, normas, manuais e outros - conforme tabela 3. 

 

Fontes Selecionados para leitura analítica Selecionados/total 

Artigos 57 54,3% 

Dissertações 16 15,2% 

Teses 1 1,0% 

Livros 6 5,7% 

Documentos 25 23,8% 

Totais 105 100% 

Tabela 3 – Quantitativo de documentos por natureza da fonte. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Sampaio & Mancini (2006) classificam a revisão sistemática como um  estudo 

retrospectivo e secundário, usualmente desenhado e conduzido após a publicação de 

muitos estudos sobre um tema. Dependendo, dessa forma, da qualidade de suas 

fontes primárias.  

Com finalidade de fundamentar a pesquisa com fontes de qualidade, um dos 

critérios utilizados para seleção de artigos para leitura analítica, durante todo o 

processo de revisão sistemática aqui descrito, foi a qualificação de seus periódicos.  

Foram selecionados para leitura analítica artigos de periódicos cadastrados 

junto à “Qualis CAPES” nas áreas de avaliação em Administração, Ciências Contábeis 

e Turismo, Engenharias III, Ciências Políticas ou área Interdisciplinar. Com exceção 

do periódico “OECD Journal on Budgeting”, que não possui classificação CAPES por 

ser um periódico baseado nos trabalhos realizados pelos Senior Budget Officials 

(SBO) da OECD.  

Os artigos e demais documentos com extensão “.pdf” foram organizados 

através do software “Mendeley Desktop”11, que permite a leitura de arquivos de PDF, 

além da busca de termos e anotações nestes arquivos, o que facilitou a concepção e 

organização da pesquisa. 

 

2.2 NOVA GESTÃO PÚBLICA 

 

O termo administração pública surgiu ao ser frequentemente utilizado para 

definir o trabalho de funcionários públicos, e outros oficiais públicos, inclusive sua 

interação com políticos envolvidos na elaboração de leis ou políticas públicas, o que 

construiu uma imagem de instituições burocráticas, com empregos estáveis, porém 

maçantes (BOVAIRD; LÖFFLER, 2009). No entanto, movimentos gerencialistas 

trouxeram consigo propostas de mudanças aos padrões burocráticos da 

Administração Pública. 

Antes de introduzir o tema governança pública, se faz necessário tratar sobre 

os aspectos da evolução das formas engessadas da escola de administração pública 

tradicional, para os moldes dos novos conceitos de gestão, que passam a focar na 

maneira como as atividades são desenvolvidas - se agregam valor aos 

                                                           
11 Mendeley. Disponível em: <www.mendeley.com>. Acesso em: 22 nov. 2015. 
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produtos/serviços, no desempenho das entidades, na delegação de poderes e 

responsabilização, numa gestão pública eficiente e eficaz. 

Sanabio, Santos e David (2013) apresentam a evolução do campo da 

Administração Pública por meio de quatro modelos: patrimonialista, burocrático, 

gerencial e societal, dos quais, recebem maior destaque os modelos burocráticos e 

gerenciais. O modelo societal, segundo os autores, é voltado para o contexto brasileiro 

e aborda aspectos de emergência do campo movimentalista, êxito em experiências 

participativas de gestão municipal, engajamento popular e controle social. 

 

2.2.1 Evolução da Administração Pública e surgimento da Gestão Pública 

 

Sousa (2015) define o Patrimonialismo como o primeiro modelo de 

Administração Pública do Brasil. O modelo Patrimonialista foi uma forma de poder 

descentralizado estabelecido por meio da cessão de terras, que permitia o poder 

político sobre amplos territórios por meio da influência de um soberano sobre seus 

súditos. Esse modelo tornava a ação do estado desprovida de qualquer previsibilidade 

e com uma diferenciação precária entre esfera pública e privada (SANABIO; SANTOS; 

DAVID, 2013). Segundo Sousa (2015), o patrimonialismo transformava os servidores 

do Estado em nobres reais, cujos cargos funcionavam como títulos de nobreza, e 

possuía ainda como características marcantes o nepotismo e a corrupção.  

Devido à necessidade de se estruturar e racionalizar a atividade e a 

intervenção do Estado na vida econômica e social, a teoria da administração pública 

começou a se desenhar nos Estados Unidos no final do século XIX. Nesse contexto, 

surge no setor público a chamada Administração Científica ou Administração 

Tradicional, que tem por fundamentos o modelo burocrático, a dicotomia entre política 

e administração e a organização do trabalho baseada no princípio de máxima 

eficiência, através da redução de custos e esforços (ROCHA, 2001).  

No Brasil, o modelo burocrático da Administração Pública surge no início do 

século XX, “em concomitância ao surgimento do Estado liberal, como uma forma de 

defender a coisa pública contra o patrimonialismo” (SOUSA, 2015, p. 29). Durante o 

século XX, a burocracia desfrutou de uma notável disseminação nas administrações 

públicas. No entanto, após a II Guerra Mundial, lhe foram apresentadas diversas 

confrontações intelectuais, como o impacto sobre a motivação dos empregados e 

resistência às mudanças frente a prescrição estrita de tarefas, a impessoalidade em 
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excesso, que leva a anular a importância das necessidades individuais, e a utilização 

da senioridade para promoção funcional, que acaba por frear a competição entre 

funcionários e os distancia dos interesses dos destinatários dos serviços da 

organização (SECCHI, 2009). 

No período entre 1945 a 1975, segundo Rocha (2001), uma outra abordagem 

da teoria administrativa ganha espaço, a Administração Profissional. Apesar de ser 

formulada a partir de críticas ao modelo tradicional e substituir a racionalidade pelo 

incrementalismo, pluralismo e a figura de um gestor público profissional, a 

Administração Profissional passou a coexistir com a burocracia racional do período 

anterior. 

Em 1973, após a crise do petróleo, a política mundial viu alguns de seus 

pilares começarem a ruir, “com menos recursos e menos poder, os governos 

buscaram reduzir suas funções e ampliar sua eficiência” (SANABIO; SANTOS; 

DAVID, 2013, p. 23). A partir da década de 1980, então, um novo termo começou a 

ser ouvido e a alcançar domínio em alguns círculos, a “gestão pública” (BOVAIRD; 

LÖFFLER, 2009). Movimentos em prol de uma reforma gerencial trouxeram consigo 

uma reflexão de que o setor público estava baseado em princípios errados e precisava 

de reinvenção e renovação institucional (JONES; KETTL, 2003).  

No Brasil, embora estivesse presente desde os anos 70, a crise do Estado 

somente se tornou clara na segunda metade dos anos 80, conforme demonstrado 

pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado:  

 
 
Suas manifestações mais evidentes são a própria crise fiscal e o esgotamento 
da estratégia de substituição de importações, que se inserem num contexto 
mais amplo de superação das formas de intervenção econômica e social do 
Estado. Adicionalmente, o aparelho do Estado concentra e centraliza 
funções, e se caracteriza pela rigidez dos procedimentos e pelo excesso de 
normas e regulamentos. (BRASIL, 1995, p. 11) 
 
 

A crise fiscal, a intervenção econômica e social do Estado, além da rigidez e 

burocracia em seus procedimentos, trouxeram para o Brasil a necessidade de 

modernização do aparelho do Estado. Os conceitos de gestão passaram, então, a 

serem introduzidos na área pública principalmente a partir de 1995, com a publicação 

do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que buscava dar novos rumos, 

já adotados com sucesso por outros países, à engessada administração pública 

existente até então: 
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É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração 
pública que chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de 
administração e eficiência, voltada para o controle dos resultados e 
descentralizada para poder chegar ao cidadão [...]. É preciso reorganizar as 
estruturas da administração com ênfase na qualidade e na produtividade do 
serviço público; na verdadeira profissionalização do servidor, que passaria a 
perceber salários mais justos para todas as funções. (BRASIL, 1995, p. 7) 
 
 

De acordo com Melo (2004, p. 29), o novo modelo conduziria o Estado a rever 

suas funções, o modelo burocrático da administração pública, e a defesa dos direitos 

sociais. Ao estabelecer como metas a melhoria da capacidade administrativa, a 

descentralização e limitação das funções do Estado às funções que lhe são próprias, 

o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado marca, no Brasil, o início do 

processo de transição da administração burocrática para a gerencial. 

A gestão pública se diferencia em muitos aspectos da administração pública 

tradicional, principalmente por trazer uma visão compartilhada inicialmente em 

organizações privadas, de deixar de olhar somente para os acontecimentos internos 

ao governo e a operação de suas funções, para dar mais atenção à perspectiva da 

interação das organizações públicas com o ambiente em que operam (JONES, 2005). 

Jones (2005), em seu estudo sobre as teorias de gestão pública 

desenvolvidas por pesquisadores a partir da experiência de diversos países, destaca 

diferenças entre a gestão pública e a administração pública tradicional, sintetizadas 

no Quadro 1. Conforme exposto por Jones, a gestão pública passa a perceber as 

interações das organizações públicas com o ambiente em que operam, traz 

contribuições do setor privado, sua visão de mercado, concorrência e pensamento 

estratégico, avalia as necessidades dos cidadãos como clientes, induz à delegação 

de autoridade e responsabilidade aos gestores públicos e prioriza a melhoria dos 

serviços prestados à população. 

As reformas gerenciais pelas quais o setor público tem passado produzem 

diversas promessas, como: o enxugamento da máquina pública, através de um 

governo menos intervencionista e mais descentralizado; a melhoria da eficiência e 

eficácia do setor público; uma maior capacidade de resposta e accountability aos 

cidadãos; maior possibilidade de escolha entre prestadores públicos e privados de 

serviços públicos; um "empreendedor" do setor público mais disposto e capaz de 

trabalhar com as empresas; melhor desempenho econômico, entre outros (JONES; 

KETTL, 2003). 
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Perspectivas Administração pública Gestão pública 

Interação com o 
Ambiente 

Foco no ambiente interno,  
gestão centrada nas operações 
internas e no funcionamento de 
linhas de governo 

Organizações públicas são sistemas 
adaptativos influenciados por 
variáveis críticas de seus arredores 

Governos e sistemas de governança 
elaborados a partir de estratégias de 
resposta à contingência do ambiente 

Visão de 
mercado 

Organizações públicas não são 
vistas  como participantes do 
mercado 

Valorização da concorrência entre 
organizações, posicionamento 
estratégico de produtos e serviços 
em relação à demanda do mercado; 
reengenharia, reinvenção, tecnologia, 
análise de cidadão/mercado de 
consumo 

Operação e 
avaliação 

Foco na operação de partes 
individuais do governo; 
avaliações baseadas na carga 
de trabalho, ou medidas 
semelhantes 

Foco na operação dos sistemas de 
gestão e na utilização de técnicas de 
gestão, sistemas de tecnologia e 
controle; avaliações por medidas de 
desempenho  

Produção 
Se preocupa com os "inputs" da 
produção 

Prioriza os resultados, os "outcomes" 
dos sistemas, redução do tempo de 
ciclio e custos com incremento da 
qualidade  

Demandas 
Responde a demandas e 
preferências públicas 

Responde a demandas dos cidadãos 

Autoridade e 
responsabilidade 

Responsabilidade na prestação 
de contas e responsabilidade 
social estão sobre entidades 

Autoridade e responsabilidade de 
gestão delegadas aos gestores 
(como indivíduos), os tornando 
responsáveis pelo desempenho das 
entidades que gerem 

Gestor Executa a vontade de superiores Agente ativo e motivador 

Resolução de 
problemas 

Ação unilateral do governo; 
obedece a hierarquias, regras e 
procedimentos burocráticos 

Cooperação entre stakeholders para 
resolução de problemas; baseados 
na relação custo/benefício e 
risco/benefício 

Campo teórico Modelo burocrático 
Contribuições feitas a partir da 
reflexão das experiências de 
governos em diversos países 

Pesquisas 

Poder de uma agência é medido 
por seus laços com autoridades 
poderosas e pela preferência 
dos eleitores 

Pesquisas de satisfação de cidadãos 
com os serviços públicos, para 
moldá-los às suas necessidades e 
preferências 

Quadro 1 – Diferenças entre administração pública e gestão pública. 
Fonte: Jones, 2005. Elaborado pelo autor. 

 

2.2.2 Governo Empreendedor, Nova Gestão Pública e Governança Pública  

 

A necessidade de melhoria da eficiência dos serviços públicos e a crise da 

teoria administrativa levaram a uma reorientação da investigação em direção à gestão 

pública, ou public management (ROCHA, 2001).   
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Diversas críticas feitas ao modelo burocrático acabaram impulsionando, 

então, o surgimento dos chamados modelos pós-burocráticos da administração 

pública, dos quais Secchi (2009) destaca a New Public Management (NPM) e o 

Governo Empreendedor (GE), frequentemente chamados de gerencialismo 

(managerialism), e a Governança Pública (GP). O autor define a NPM e o GE como 

modelos organizacionais “que incorporam prescrições para a melhora da efetividade 

da gestão das organizações públicas”, e a GP como um modelo relacional, por 

oferecer “uma abordagem diferenciada de conexão entre o sistema governamental e 

o ambiente que circunda o governo” (SECCHI, 2009, p. 349).   

Oliveira, Carvalho e Corrêa (2013) caracterizam a New Public Management 

como uma visão contemporânea da administração pública, que tem por pressuposto 

a administração do setor público à luz dos modelos de gestão aplicados na iniciativa 

privada, se utilizando de conceitos como gestão estratégica e empreendedorismo. 

Bovaird e Löffler (2009), por sua vez, utilizam a definição da NPM como um 

movimento, que surge em 1980 com intuito de enxugar o setor público e torná-lo 

competitivo, e sua administração eficiente, flexível e transparente.  

De acordo com Secchi (2009), a Administração Pública Gerencial, Nova 

Gestão Pública ou New Public Management é um modelo normativo pós-burocrático, 

que se baseia nos valores de eficiência, eficácia e competitividade. Silva, Martins e 

Ckagnazaroff (2013), por sua vez, atribuem a eficiência, transparência, diversidade e 

orientação para o usuário como valores incorporados ao serviço público com o 

movimento da NPM. 

Klingner, Nalbandian e Romzek (2002), definem que o governo toma suas 

decisões estratégicas e realiza sua accountability de acordo com três perspectivas, a 

política, de administração e a orientação para o mercado, sendo a última uma 

manifestação trazida pela NPM. 

Enquanto a New Public Management propõe que o governo deve ser gerido 

como uma empresa, as perspectivas subjacentes a esta abordagem envolvem mais 

do que apenas o uso de técnicas de negócios (MARAM, 2008). Maram, compartilha a 

visão da NPM como sendo um modelo normativo que muda a forma de pensamento 

sobre o papel dos administradores públicos, que possuem autonomia para o exercício 

de suas funções e passam a ser vistos pelo público como agentes responsáveis pelos 

seus atos de gestão. 
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Cabrero (2005) afirma  que a NPM tem influenciado a maioria dos processos 

contemporâneos de reforma do governo, que dominam a cena internacional. De 

acordo com essas reformas, os governos devem focar em resultados, pois por eles 

são avaliados, compreender que trabalham em situações similares ao mercado, 

devendo ser ágeis em performance e capazes de adotar técnicas administrativas do 

setor privado, além de focar suas operações e prestação de serviços na satisfação 

dos cidadãos (CABRERO, 2005). 

Compartilhando da mesma visão, Bovaird e Löffler (2009) definem como 

elementos da New Public Management: ênfase em gestão de desempenho; gestão 

financeira mais flexível e descentralizada; gestão de pessoal mais descentralizada 

com o aumento do uso de remuneração por desempenho e contratos personalizados; 

mais capacidade de resposta aos usuários e clientes; maior descentralização de 

autoridade e responsabilidade; utilização de mecanismos de mercado; e privatização 

de empresas públicas orientadas para o mercado. 

As idéias do Governo Empreendedor (GE) foram, inicialmente, desenvolvidas 

com maior intensidade nos Estados Unidos e sintetizam, em dez mandamentos, a 

receita para transformar uma organização pública burocrática em uma organização 

pública racional e eficaz, compartilhando, em muitos aspectos, das contribuições 

trazidas pela NPM. Os mandamentos do GE caracterizam os papéis que devem ser 

assumidos em um governo empreendedor, os quais o levam a: harmonizar ações de 

diferentes agentes sociais na solução de problemas coletivos, se abrir à participação 

dos cidadãos, implantar a competitividade para melhoria de serviços, se orientar mais 

por missões e menos por normas e leis, focar em resultados, orientar suas ações às 

necessidades dos clientes, aumentar seus ganhos por meio de aplicações financeiras 

e ampliação da prestação de serviços, utilizar medidas preventivas de problemas, 

descentralizar o poder de decisão, e entrar na lógica competitiva do mercado 

(SECCHI, 2009).  

O modelo relacional intitulado por “Governança Pública”, por sua vez, muda a 

perspectiva da New Public Management, de focar somente nos resultados oferecidos 

à sociedade, a focar também nos meios com que estes resultados são alcançados, 

anulando o significado de “os fins justificam os meios”. Na Governança Pública, a 

maneira com que as decisões são tomadas ou os meios e processos pelos quais 

diferentes partes interessadas interagem também são vistos como tendo uma grande 
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importância em si mesmos, independente das saídas ou resultados alcançados 

(BOVAIRD; LÖFFLER, 2009). 

A Governança pública traz uma distinção clara de outros modelos com relação 

ao tratamento do cidadão, o transformando em participante na construção das 

políticas públicas. De acordo com Secchi (2009), no modelo burocrático, o cidadão é 

visto meramente como usuário dos serviços públicos, e no gerencialismo, como 

cliente, cujas necessidades devem ser satisfeitas pelo serviço público. Por outro lado, 

sob a ótica da Governança Pública, os cidadãos e outras organizações são parceiros 

ou stakeholders, “com os quais a esfera pública constrói modelos horizontais de 

relacionamento e coordenação” (SECCHI, 2009, p. 363). 

Vinni (2007) afirma que atualmente não existe um consenso a respeito do 

significado de governança, caracterizando suas definições como amplas e sem muita 

clareza. O fenômeno governance é estudado por diferentes disciplinas, tendo como 

principais as de relações internacionais, teorias do desenvolvimento, administração 

privada, ciências políticas e administração pública (SECCHI, 2009). Conforme 

contribuições trazidas por Secchi, a “boa governança” é alcançada com o 

estabelecimento de boas práticas de gestão pública, sendo interpretada pelas ciências 

políticas e administração pública como o estabelecimento de mecanismos horizontais 

de colaboração entre atores públicos e privados para lidar com problemas e elaborar 

políticas públicas.   

 

2.2.3  Busca pela excelência em gestão pública no Brasil  

 

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, 

define os limites de atuação e a competência do Estado, trazendo também importantes 

contribuições nos mecanismos da área de controle da Administração Pública. Em seu 

artigo 71, a Constituição prevê que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 

será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU) e que o controle 

interno, conforme artigos 70 e 74, será exercido mediante o sistema de controle de 

cada poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), aplicando pena de responsabilidade 

solidária aos responsáveis pelo controle interno que, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela não derem ciência ao TCU. 

Apesar de trazer contribuições inegáveis ao estabelecimento da democracia, 

aos mecanismos de controle externo, à Administração Pública - como o 
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estabelecimento de princípios que a regem12 e ao estabelecimento de direitos aos 

cidadãos - através de direitos e garantias fundamentais estabelecidas – a Constituição 

foi vista também como um retrocesso burocrático. Por meio do estabelecimento de 

regras burocráticas a empresas estatais, perda de autonomia do Poder Executivo na 

estruturação de ógãos públicos, obrigatoriedade de regime jurídico único para os 

servidores civis da União, Estados e Municípios, e perda da flexibilidade operacional 

da administração indireta, a Constituição acabou promovendo um engessamento do 

aparelho Estatal (BRASIL, 1995, p. 21). 

A crise fiscal que surge no país a partir dos anos 80, a intervenção econômica 

e social do Estado, além da rigidez e burocracia em seus procedimentos - que 

promoveram o encarecimento da máquina pública e sua ineficiência - trouxeram a 

necessidade de modernização do aparelho do Estado. Com esse objetivo, foi criado 

o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado e aprovado pela Câmara da Reforma 

do Estado em 21 de setembro de 1995.  

O Plano trouxe um foco gerencial, estabelecendo, entre outros, como 

objetivos da reforma do Estado: aumentar a governança; limitar a ação do Estado às 

funções que lhe são próprias; transferir de ações de caráter local e regional para os 

estados e municípios; aumentar a efetividade e profissionalização do serviço público; 

substituir a administração burocrática pela gerencial; adotar práticas de controle social 

na formulação e avaliação das políticas públicas; privatizar serviços direcionados ao 

mercado; e transformar fundações públicas, que prestam serviços não-exclusivos ao 

Estado, em organizações sociais (BRASIL, 1995). 

Retornando o foco ao controle da Administração Pública, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, sancionada em 4 de maio de 

2000, surge com mecanismos mais rigorosos para planejamento e controle, 

estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. Em seu parágrafo primeiro, esclarece que responsabilidade na gestão 

fiscal pressupõe uma ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

Apesar dos mecanismos desenvolvidos para controle interno e externo da 

gestão, para planejamento e controle das finanças públicas, e das contribuições 

                                                           
12 Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência se tornou um 
princípio somente a partir de 1998. 
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trazidas pelo Plano de Reforma do Aparelho do Estado, existia, no país, a necessidade 

de uma inserção maior da população na coisa pública. Reformas na Administração 

Pública e em suas formas de gestão, por todo o mundo, impulsionavam o Brasil a 

estabelecer práticas que tornassem as informações públicas mais transparentes aos 

cidadãos, preceito este que, confirmado pela experiência internacional, favorece a 

uma boa gestão pública (BRASIL, 2011, p.7). 

“Reconhecido como um direito humano fundamental, o acesso à informação 

pública está inscrito em diversas convenções e tratados internacionais assinados pelo 

Brasil” (BRASIL, 2011, p. 7), como a Declaração Universal dos direitos humanos, 

Convenção das nações Unidas contra a corrupção, Declaração Interamericana de 

princípios de liberdade de expressão e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos.  

Na cartilha de acesso à informação pública, a Controladoria Geral da União 

(CGU), deixa claro que o acesso à informação é um direito de toda sociedade, e que 

esta pode, e deve, participar das tomadas de decisões que a afetam: 

 
 
A informação sob a guarda do Estado é sempre pública, devendo o acesso a 
ela ser restringido apenas em casos específicos. Isto significa que a 
informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em 
nome da sociedade é um bem público. O acesso a estes dados [...] constitui-
se em um dos fundamentos para a consolidação da democracia, ao fortalecer 
a capacidade dos indivíduos de participar de modo efetivo da tomada de 
decisões que os afeta (BRASIL, 2011, p. 8).  
 
 

Tendo por base o direito público sobre as informações sob a guarda do Estado 

e orientado a realizar uma gestão mais transparente, outro importante marco na 

gestão pública do país foi a aprovação da Lei Federal 12.527, Lei de Acesso à 

Informação, em 18 de novembro de 2011. Essa lei, em suma, estabelece o acesso à 

informação como regra e o sigilo como exceção, dependendo também, para sua 

eficácia, da atuação comprometida dos agentes públicos com a transparência e o 

acesso à informação, cabendo à Administração Pública atender as demandas dos 

cidadãos. 

Na busca por modelos que fortalecessem os sistemas de gestão pública, no 

final de maio de 2008, foram dados os primeiros passos para elaboração do Modelo 

de Excelência em Gestão Pública (MEGP). Nessa data, através da Carta de Brasília 

sobre Gestão Pública, o Ministério do Planejamento e o Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Administração (Consad) registraram as principais 
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preocupações e diretrizes que devem orientar as estratégias e as ações da gestão 

pública, estabelecendo uma parceria com objetivo de propor e desenvolver ações 

voltadas a melhorar a gestão pública.  

Em 2014, a Secretaria de Gestão Pública (SEGEP), do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), revitaliza o chamado Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, ou Gespública, desenvolvido no 

intuito de oferecer um modelo de gestão que contemple as demandas da sociedade 

brasileira, de forma mais efetiva e eficaz, tendo como premissa o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública (MEGP).  

O ponto de partida da construção do Modelo de Excelência em Gestão Pública 

repousa sobre a premissa de que a administração pública tem que ser excelente. Para 

fortalecer seus sistemas de gestão, a administração pública deve adotar práticas e 

tecnologias gerenciais que contribuam para a ampliação de sua capacidade de 

governança e governabilidade e que promovam o aprofundamento dos princípios 

definidos na Constituição Federal (MEGP, 2014). 

O modelo define que a excelência na gestão implica no alcance de padrões 

elevados de desempenho e qualidade em cada uma de suas dimensões: “o 

investimento permanente e contínuo em práticas de excelência em todas as 

dimensões do sistema, conduz a uma gestão pública de excelência e reproduz, dentro 

do órgão/entidade público, o Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Action)”. Esse ciclo está 

representado pelos quatro blocos componentes do MEGP. 

O MEGP é composto de 8 dimensões integradas e interativas, divididas em 4 

blocos (vide figura 2).  

O primeiro bloco é o do planejamento (plan), no qual encontram-se as 

dimensões que movimentam as organizações e lhes dão direcionalidade: governança, 

estratégia e planos, sociedade, Interesse público e cidadania. O segundo bloco é o da 

Execução (do) formado por pessoas e processos, o terceiro por resultados, 

representando o controle (check), e o último pela dimensão de informação e 

conhecimento, representando a inteligência da organização, sua capacidade de 

melhoria em suas práticas de gestão e em seu desempenho (action). 
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Figura 2 – Modelo de Excelência em Gestão Pública 
Fonte: Brasil, 2014, p. 20. 

 

O MEGP oferece uma série de recomendações, referentes às oito dimensões 

da gestão, a serem aplicadas nas organizações públicas para que seja alcançada a 

excelência em gestão pública. Tendo por base essas recomendações, foi elaborado 

o quadro 2. 

Conforme sítio eletrônico da Gespública, a implantação de um modelo 

referencial de gestão pública tem por estratégia “desenvolver ações de apoio técnico 

aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, a fim de mobilizar, preparar 

e motivar para a atuação em prol da inovação e da melhoria da gestão”. Uma de suas 

ferramentas é a utilização do Sistema Eletrônico de Autoavaliação da Gestão, que 

avalia o grau de aderência da gestão de uma organização pública em relação ao 

MEGP. Nessa avaliação, são identificados os pontos fortes da organização e seus 

aspectos gerenciais menos desenvolvidos, que devem ser objeto de ações de 

melhoria. Como resultado, após o processo de avaliação, a organização que 

considerar sua gestão madura o suficiente, quando comparada ao MEGP, poderá 

optar por participar do processo de reconhecimento e premiação do Prêmio Nacional 

da Gestão Pública. 
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Bloco Dimensão Práticas de excelência em gestão 

Bloco I 

Governança 

 Formar e gerir líderes; 

 Decisão célere voltada para a geração de valor social; 

 Avaliar o desempenho por indicadores; 

Estratégia e 
Planos 

 Identificar de parcerias e potenciais conflitos de atuação; 

 Conhecer pontos fortes e oportunidades de melhoria; 

 Conhecer as necessidades de investimento e inovação; 

 Realizar alinhamento ao Plano Plurianual; 

 Desdobrar a estratégia em planos específicos; 

 Vincular a programação orçamentária à estratégia; 

Público Alvo 

 Identificar públicos alvos, suas necessidades e expectativas; 

 Análisar e tratar necessidades e expectativas públicas; 

 Atender à Lei de Acesso à Informação; 

 Comunicar ao cidadão sobre serviços e padrões de atendimento; 

 Manter canais de comunicação acessíveis e adequados ao público; 

 Gerenciar a qualidade de atendimento ao público; 

 Realizar o tratamento de solicitações, reclamações e sugestões; 

 Fortalecer relações com a sociedade; 

Interesse 
público e 
cidadania 

 Identificar e avaliar os principais aspectos sociais, econômicos e 

ambientais relacionados à sua atuação; 

 Previnir impactos de sua atuação na sociedade ou ambiente; 

 Identificar a necessidade de adequação da ordem constitucional/legal; 

 Conscientizar as partes interessadas sobre responsabilidade social, 

ambiental e sustentabilidade econômica; 

 Observância dos direitos alcançados por públicos específicos; 

 Análisar resultados de auditorias para a identificar riscos institucionais; 

 Observância do regime administrativo imposto à atuação institucional; 

 Manuter mecanismos para a atuação com ética pública; 

 Estimular a sociedade à participação e ao controle social; 

Bloco 
II 

Pessoas 

 Considerar competências, requisitos técnicos, tecnológicos e 

logísticos para execução dos processos; 

 Adequadas estruturação e alocação de cargos; 

 Dimensionar a força de trabalho, gerir competências, estruturar 

sistemas de remuneração e gerir o desempenho; 

 Capacitar e desenvolver servidores, manter o ambiente de trabalho 

humanizado, seguro, saudável e promotor do bem-estar; 

Processos 

 Tratar não conformidades, implantar ações corretivas e melhorias, e 

incorporar inovações; 

 Aperfeiçoar o atendimento ao público, a gestão de parcerias, gestão 

financeira, gestão de suprimentos e gestão do patrimônio público; 

Bloco 
III 

Resultados 
 Avaliar os resultados obtidos baseado na eficiência, eficácia e 

efetividade; 

Bloco 
IV 

Informação e 
Conhecimento 

 Selecionar, coletar, armazenar, utilizar, atualizar e disponibilizar 

informações atualizadas, precisas e seguras; 

 Disponibilizar informações relevantes de sua área de atuação; 

 Gerir o conhecimento. 

Quadro 2 – Práticas de excelência em gestão por dimensão do MEGP 
Fonte: Brasil, 2014. Elaborado pelo autor. 
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2.3  GOVERNANÇA APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

 

A mudança de paradigma da New Public Management (NPM) para a 

governança representa a vinda de uma nova era de pesquisas e debates acadêmicos 

(SHIH, 2010). Segundo Bingham, Nabatchi e O’Leary (2005), governança é um tema 

que já vem sendo estudado há um longo período de tempo, entretanto, mais 

recentemente vem recebendo um importante papel nas teorias desenvolvidas na 

escola de Administração Pública, sendo entitulada por muitos líderes em educação 

pública como a palavra de ordem do próximo milênio.  

Hoje a governança tem se tornado assunto prioritário para muitas 

organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), OECD 

e União Européia, que produzem conselhos políticos relevantes e pesquisas relatando 

aspectos de governança. A União Européia não só recomenda a boa governança, 

como a tornou um de seus objetivos estratégicos (BOVAIRD; LÖFFLER, 2009). 

Diversos estudos a respeito de práticas de governança aplicadas ao setor 

público vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas, e reforçam a necessidade e 

os benefícios da adoção de boas práticas de governança pública.  

Ao realizarem um estudo no setor financeiro brasileiro, Streit e Borenstein 

(2009) tratam a governança como um dos principais fatores inibidores de crises 

financeiras e econômicas, já que estruturas sólidas de governança levam a tomada 

de decisões mais eficientes.  

Com intuito de contribuir e motivar debates acadêmicos relacionados ao tema 

no Brasil, Miranda e Amaral (2011) realizam um estudo bibliográfico, dissertando 

sobre as teorias de governança aplicadas à empresas estatais, das quais o governo 

muitas das vezes é o principal acionista. Em seu estudo, os autores afirmam que as 

práticas de governança incorporam cada vez mais princípios de Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC), que, segundo eles, é uma importante estratégia para 

geração de valor para empresas. 

Bingham, Nabatchi e O’Leary (2005), em seu estudo, analisam as melhores 

formas e práticas de engajar a participação social nos trabalhos do governo, através 

da análise da infra-estrutura legal existente que autoriza os gestores públicos a 

utilizarem novos processos de governança. 

Shih (2010) ressalta duas questões importantes que emergem da análise da 

governança: a accountability e a transparência. De acordo com o autor, a 
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accountability e transparência públicas têm por base a confiança das partes 

interessadas ou stakeholders. Ainda segundo o autor, a transparência é a pedra 

angular da competitividade governo, e tem um impacto direto sobre o bem-estar da 

vida das pessoas.  

A seguir serão tratados os aspectos da Teoria da Agência e a necessidade e 

importância da governança pública para minimizar conflitos entre gestores públicos e 

sociedade, aspectos da governança pública e suas características segundo 

discussões teóricas, focando na transparência e accountability como princípios 

basilares. 

 

2.3.1 Teoria da agência e conflito de interesses na gestão pública 

 

A teoria da agência é utilizada para caracterizar uma interação social, na qual 

uma pessoa, o agente, age em nome e no interesse de outra, o principal, num domínio 

particular de problemas de decisão. Utilizando a abordagem da teoria da agência 

aplicada à organizações privadas, Souza et al (2013) afirmam que a Teoria da 

Agência:  

 
[...]visa ressaltar os conflitos que podem surgir entre os diferentes 
possuidores de capital de uma empresa e a complexidade das formas de 
controle que devem ser introduzidas nas relações desenvolvidas entre os 
acionistas externos e os gestores, de forma a minimizar tais conflitos 
(SOUZA; et al. 2013, p. 98). 
 
 

De acordo com Rocha et al (2012), a Teoria da Agência foi desenvolvida com 

objetivo de estudar o relacionamento entre o principal e o agente, e os problemas de 

conflito de agência gerados neste relacionamento, que por sua vez são resultantes da 

assimetria da informação. Segundo os autores, os administradores ou gestores, 

ligados diretamente às negociações no dia a dia da empresa, são os agentes. O 

proprietário, denominado como principal, por outro lado, depende das informações 

que os agentes lhe passam para entender, acompanhar e poder criticar a forma como 

sua organização está sendo gerida, e muitas vezes a recebem de forma incompleta. 

O risco a que se submetem o principal e o agente é o foco central da Teoria 

da Agência, já que, por ter o controle para tomada de decisões, “o agente pode 

assumir um comportamento oportunista nas suas ações ou omissões, visando 
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aumentar sua satisfação pessoal, sem pensar no principal”. (ROCHA; et al. 2012, 

p.330). 

O conflito de agência tratado pela Governança Corporativa é também 

manifesto no setor público, que, assim como outras organizações privadas, deve 

adotar medidas para minimizar este conflito (TSE, 2012). 

Enquanto nos órgãos privados os proprietários dos recursos procuram a 

continuidade da organização, maximizar a riqueza e obter retorno sobre seu capital, o 

proprietário dos recursos públicos, ou principal, busca o bem-estar social e a 

maximização do valor dos serviços públicos.  

A Administração Pública do Brasil, com objetivo de realizar o bem comum e 

atender as necessidades da população, conta com três Poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) e as três esferas federadas, cabendo ao Executivo a gestão 

dos recursos e a prestação dos serviços públicos. Logo, potenciais conflitos de 

interesse podem surgir, já que os proprietários de todos os recursos, não exercem 

diretamente a sua gestão, que fica a cargo dos órgãos do Poder Executivo 

(CAVALCANTE; LUCA, 2013). 

Maram (2008) ressalta outro problema de conflito de interesses, característico 

da Administração Pública tradicional, anterior ao surgimento da Nova Gestão Pública 

mas com resquícios ainda observados hoje, no qual administradores públicos prestam 

contas de seus atos mais a seus aliados políticos que à população, sendo muitas 

vezes sua gestão pautada ou restrita a motivos políticos. Cenário esse que distancia 

os administradores públicos da busca por meios eficientes de servir a vontade pública.  

Segundo Cavalcante e Luca (2013), o controle dos recursos e sua gestão pela 

Administração Pública se configura como um potencial problema de agência, já que 

não há segurança sobre o alinhamento de interesses das partes. Além da divergência 

de interesses, podem existir, ainda, problemas de assimetria informacional entre a 

sociedade e os gestores públicos, sendo estes detentores das informações 

repassadas à sociedade. Para facilitar a convergência de interesses e transmitir 

segurança aos proprietários quanto aos resultados da gestão pública, podem ser 

utilizados mecanismos de Governança aplicados ao setor público.  

Bovaird e Löffler (2009), tratam a cooperação entre o governo e stakeholders 

como o principal desafio para se alcançar uma “boa governança”, e definem os 

principais stakeholders envolvidos na governança pública: (a) cidadãos; (b) 

organizações comunitárias, formais e informais; (c) organizações sem fins lucrativos; 
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(d) empresas; (e) mídia; (f) agências públicas; e (g) políticos eleitos (BOVAIRD; 

LÖFFLER, 2009, p. 170). 

De acordo com Bovaird e Löffler (2009), a resolução de problemas no âmbito 

da gestão pública depende da cooperação das partes interessadas ou stakeholders, 

devendo para tanto identificar os stakeholders relevantes, decidir a melhor forma de 

engajá-los na gestão pública e de mobilizar os esforços para resolução de conflitos 

entre as partes. 

 

2.3.2 Governança pública 

 

A governança é aplicável a qualquer organização, independente do tipo, porte, 

e da natureza ser pública ou privada (IBGC, 2009). Embora tenha sido inicialmente 

associada a corporações privadas, alguns órgãos internacionais estenderam seus 

princípios e práticas ao setor público (CAVALCANTE; LUCA, 2013).  

A partir do surgimento da abordagem gerencial na Administração Pública, o 

conceito de governança corporativa foi trazido ao setor público pela necessidade de 

rever a forma de fornecer uma base para transformar as organizações em ambientes 

flexíveis e adaptáveis, entretanto, as diferenças de valores entre os setores público e 

privado e na dinâmica das relações com os acionistas e partes interessadas 

(stakeholders), afetaram a transferência automática de idéias (EDWARDS et al, 2012). 

A governança pública, então, começa a ser desenhada a partir da crise fiscal dos anos 

1980, quando existiu a necessidade de novos arranjos econômicos e políticos que 

tornassem o Estado mais eficiente (TCU, 2013). 

Se por um lado os estudiosos afirmam que o significado de governança é 

amplo e não possui delimitações bem definidas, por outro, a maioria deles aceita que 

tentar desenvolver uma definição ideal ou modelo de governança é uma busca fútil, já 

que corporações funcionam de formas diferentes e a governança, em sua forma mais 

básica, está ligada em como e por que os sistemas de todos os tipos são constituídos 

e operados (EDWARDS et al, 2012). 

Bovaird e Löffler (2009), afirmam que a tentativa de definir em absoluto a 

governança pública é uma tarefa muito difícil, já que diversos autores oferecem 

diferentes idéias do que seria a governança pública. Em seu livro Public Management 

and Governance os autores a definem como: “a maneira como os stakeholders 
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interagem uns com os outros a fim de influenciar os resultados das políticas públicas” 

(BOVAIRD; LÖFFLER, 2009, p. 6). 

Ainda que seja um conceito com múltiplas interpretações, Miranda e Amaral 

(2011) observam um predomínio de abordagens de governança como um sistema 

pelo qual as sociedades e organizações são dirigidas e monitoradas, cuja proposta é 

discutir e propor políticas para a gestão de conflitos entre administradores e 

proprietários, e no caso da administração pública, entre gestores públicos e a 

sociedade.  

Edwards et al (2012) em sua publicação “Public sector Governance in 

Australia” definem três diferentes concepções de governança para o setor público: 

governança pública, governança do setor público e governança corporativa. Sendo, 

respectivamente, focadas na sociedade, no governo e nas organizações. A 

governança pública e do setor público, possuem uma visão mais macro de 

governança, e a governança corporativa uma visão mais focada à gestão de uma 

organização específica.  

Governança pública abrange as relações entre diferentes governos e 

sociedades, bem como as relações dentro da sociedade e em um nível de governo, 

sendo as comunidades governadas por interações complexas entre o governo, o 

mercado e o terceiro setor, havendo a necessidade do trabalho em rede entre eles.  

De acordo com Edwards et al (2012), os termo governança pública ou aplicada 

ao setor público são frequentemente utilizados por manuais ou estudos na área de 

gestão pública por diferenciar o público do privado, já que o termo “corporativo” traz 

implícita esta conotação. A governança corporativa aplicada ao setor público é uma 

concepção focada nas organizações do setor, bem como nas suas relações e 

interações com outros, tanto dentro, como fora do setor. Os autores definem que a 

governança pode ser vertical, relacionada à governança interna à uma organização e 

a quem se reporta em última análise, e horizontal, quando existem relações externas 

de governança para outras organizações do setor público, sociedade, ou além.  

De acordo com Shih (2010) a governança pública indica as relações com que 

o governo interage com outros atores em seu ambiente, sendo caracterizada como o 

papel de direção do governo na sociedade para cumprir os propósitos públicos. 

Segundo o autor, a governança pública envolve as interações entre estruturas, 

processos, instituições formais ou informais, cidadãos e outras partes interessadas, 

além de envolver poder, relacionamentos e accountability. 
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Compartilhando da mesma visão, Oliveira, Carvalho e Corrêa (2013), afirmam 

que governança pública envolve múltiplas categorias de stakeholders - o povo, o 

governo e as instituições - e a gestão de suas inter-relações, visando o interesse da 

coletividade, o bem comum e a continuidade sustentável do Estado. 

 

2.3.2.1 Princípios fundamentais da governança pública 

 

Oliveira, Carvalho e Corrêa (2013, p. 92) destacam como princípios 

fundamentais da governança pública a accountability, transparência (disclosure), 

equidade e responsabilidade. 

Bovaird e Löffler (2009) afirmam que os princípios e práticas de boa 

governança pública devem ser avaliados pelas várias partes interesssadas de uma 

área geográfica ou de uma rede política. Segundo os autores, a boa governança 

aborda princípios e práticas de envolvimento das partes interessadas, transparência, 

questões de igualdades (de gênero, etnias, idade, religião, etc.), comportamento ético 

e honesto, accountability e sustentabilidade.  

São funções da governança pública, de acordo com o Referencial Básico de 

Governança publicado pelo TCU:  

 
 
[...](a) definir o direcionamento estratégico; (b) supervisionar a gestão; 
(c)envolver as partes interessadas; (d) gerenciar riscos estratégicos; (e) 
gerenciar conflitos internos; (f) auditar e avaliar o sistema de gestão e 
controle; e (g) promover a accountability (prestação de contas e 
responsabilidade) e a transparência. (BRASIL, 2013, p. 22). 

 
 

A governança pública é um sistema que envolve não só ferramentas, mas 

também práticas e processos que possibilitam a participação das pessoas nos 

trabalhos do governo, o que traz uma visão do cidadão como participante da gestão, 

e não somente como cliente ou receptor final dos serviços públicos (BINGHAM; 

NABATCHI; O’LEARY, 2005). De acordo com Shih (2010), qualquer governo está 

incorporado em redes de relacionamentos, que são consideradas por ele como 

elementos centrais da governança. Sob tais circunstâncias, duas questões se 

destacam: a prestação de contas com responsabilização (accountability) e a 

transparência.  

Cavalcante e Luca (2013) também destacam a importância da transparência 

e a accountability, ao afirmar que estas figuram como princípios e práticas de 
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governança recomendadas por diversas organizações, nacionais e internacionais, a 

exemplo de recomendações e documentos publicados pela OCDE, IBGC, Banco 

Mundial, PSC e IFAC. Conforme afirma Bizerra (2011), a transparência e 

accountability possibilitam um maior controle e acompanhamento da gestão pública e 

minimizam conflitos de interesses entre gestores e a população. 

 

2.3.3  Transparência pública 

 

O Estado contemporâneo vem passando por profundas modificações, como 

a incorporação de conceitos de gestão pública, que traz consigo a descentralização 

de poder, a autoridade e tomada de decisão que são delegadas a gestores públicos. 

Um dos reflexos dessas mudanças é a demanda por maior transparência dos atos 

públicos, reforçada pelo surgimento e ampla utilização da tecnologia da informação.  

Quando quem tem poder torna-se transparente, “submete-se à crítica, ao 

escrutínio público e, por conseguinte, ao controle social”, o que implica no 

compartilhamento deste poder (FILHO, 2005, p. 5). De acordo com Filho (2005, p. 6), 

a transparência convida a população a se envolver no exercício do poder público, 

assumindo posição de protagonista, interferindo sobre ele, cobrando e fazendo 

exigências. 

Caracterizada por Cruz e Ferreira (2008) como um requisito para uma gestão 

democrática, a transparência no setor público depende do grau e da forma como se 

dá o acesso aos usuários da informação. É atribuído valor à informação não só pela 

quantidade que é fornecida, mas pela sua utilidade e pela compreensão que o usuário 

tem da mesma. As informações disponibilizadas, além de compreensíveis aos 

usuários, devem ser “capazes de comunicar o real sentido que expressam, de modo 

a não parecerem enganosas” (CRUZ; FERREIRA, 2008). 

Mesmo em países considerados democráticos, a transparência tem se 

mostrado superficial, tornando, em muitos casos, ocultas à sociedade informações 

sobre a gestão pública, o que compromete a credibilidade desses atos. “A cobrança 

da sociedade por visibilidade está vinculada à necessidade de abrir acesso ao 

conteúdo informacional dos atos e gastos efetivados pelo governo”, a qual exige, 

ainda, “qualidade informacional, em espaço temporal”, para um efetivo 

acompanhamento e fiscalização do desempenho do governo (FIGUEIREDO; 

SANTOS, 2014, p. 74).  
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A transparência auxilia, então, na consolidação da democracia, ao abrir a 

possibilidade de intervenção da coletividade na eliminação da soberania de interesses 

particulares em detrimento do interesse público (CRUZ; FERREIRA, 2008). 

A chegada do gerencialismo na Administração pública, que preconiza o foco 

no cidadão e em resultados, e o início do desenho da governança pública como forma 

de possibilitar uma maior participação da população nas decisões do governo, 

facilitaram, no Brasil, a aprovação da Constituição Federal que, em seu artigo 5º, 

inciso XXXIII, determina: 

 
 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988). 
 
 

Tendo por parâmetro a promoção da transparência e do acesso à informação 

como medidas indispensáveis para o fortalecimento da democracia e melhoria da 

gestão pública, no ano de 2004, a CGU cria e passa a administrar o Portal da 

Transparência13. De acordo com informações obtidas no portal, seu objetivo é 

assegurar “a boa e correta aplicação dos recursos públicos” através do aumento da 

“transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o 

dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar”. 

No Portal são disponibilizadas, dentre outras, as seguintes informações: 

transferências; gastos diretos e com cartões do Governo Federal; despesas com 

diárias; execução orçamentária e financeira; receitas; convênios; cargos, funções e 

situação de servidores do Poder Executivo Federal; informações sobre transparência 

no governo, participação e controle social; projetos e ações; páginas de transparência 

de estados e municípios.  

Estatísticas de acesso, de novembro de 2004 a julho de 2015, demonstram o 

crescente número de acessos ao portal (Figura 3), o que pode ser interpretado como 

o aumento da participação popular no controle dos gastos públicos. O número de 

acessos ao portal vêm aumentando de forma significativa, ainda mais se comparadas 

a média de acessos mensal em 2004, de mais de 32 mil acessos, com a média mensal 

de 2015, superior a 1 milhão e 300 mil acessos por mês, contabilizada até julho. 

 

                                                           
13 Portal da Transparência. Disponível em: <transparencia.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
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Figura 3 – Estatísticas de acesso ao portal da transparência 
Fonte: transparencia.gov.br, 28 ago. 2015. 

 

No Brasil, até o final do ano de 2011, os debates em torno da transparência 

da gestão pública se reportavam somente à Lei Complementar n. 101/2000, 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (CRUZ; FERREIRA, 2008), 

que apresenta como exigência de transparência da gestão fiscal a “ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público, dos instrumentos de planejamento 

orçamentário, das prestações de contas e respectivos pareceres e outros relatórios 

concernentes à gestão fiscal” (BRASIL, 2000, art. 48).  

Mais recentemente, em 16 de maio de 2012, quando entra em vigor a Lei 

Federal 12.527, o governo brasileiro dá um passo mais largo em direção à 

transparência pública. A Lei de Acesso à Informação, como é chamada, regulamenta 

o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição, e torna o direito à informação uma realidade 

no dia-a-dia do Estado brasileiro, ampliando a participação popular e fortalecendo os 

instrumentos de controle da gestão pública (BRASIL, 2011).  

No âmbito do Poder Executivo Federal, a lei de Acesso à Informação foi 

regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 - que determina os itens 

a serem disponibilizados nos sítios na internet de órgãos e entidades públicas e dá 

outras providências. Além disso, a Lei cria o Serviço de Informações ao cidadão (SIC), 

com objetivo de atender e orientar o público quanto ao acesso à informação, informar 

sobre tramitação de documentos, receber e registrar pedidos de acesso à informação.  

Segundo esse decreto, deverão ser disponibilizados nos sites das entidades 

e órgãos do Poder Executivo Federal:  
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a) um banner em suas páginas iniciais - que dará acesso à seção 
específica  para a divulgação das informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas; 
 

b) uma barra de identidade do Governo federal - contendo ferramenta de 
redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal 
sobre a Lei de Acesso à Informação.  

 

Além disso, devem ser divulgadas em suas seções específicas as seguintes 

informações: 

 
 
I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais 
cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de 
atendimento ao público; 
II -  programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da 
unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, 
indicadores de resultado e impacto; 
III - repasses ou transferências de recursos financeiros; 
IV - execução orçamentária e financeira detalhada; 
V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, 
além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;  
VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, 
graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de 
custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos 
de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, de maneira 
individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; 
VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;     
VIII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 
40 da Lei nº 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão - SIC; e    
IX - programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 
(BRASIL, 2012)  
 
 

A Lei de Acesso à Informação torna públicas e acessíveis informações de 

interesse da sociedade por meio do uso da tecnologia, no entanto, para sua efetiva 

aplicação, depende do comprometimento dos agentes públicos, órgãos e entidades 

públicas no cumprimento de suas disposições.  

Viana et al (2013) e Cruz e Ferreira (2008) abordam a necessidade de 

melhores práticas de transparência na prestação de contas à sociedade através dos 

portais eletrônicos de repartições públicas. 

Com objetivo de medir o grau de transparência na divulgação e apresentação 

das contas públicas do Portal de Transparência da prefeitura de Manaus, Viana et al. 

(2013) estabeleceram um checklist avaliativo com base em critérios internacionais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art40
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Como resultado observaram um baixo grau de aderência aos critérios estabelecidos 

e concluíram que o portal apresentava recursos fracos de comunicação, análise e 

comparações recomendados internacionalmente, identificando, ainda, que “a 

governança eletrônica e a responsabilização governamental, núcleo da definição de 

accountability, expressavam informações fracas para o cidadão usuário” (VIANA et al, 

2013, p. 153).  

Cruz e Ferreira (2008), ao analisarem as ações em busca de uma maior 

transparência no município de Feira de Santana (BA), de 1997 a 2004, revelam uma 

participação popular ainda incipiente, pouca utilização de recursos via web, divulgação 

insuficiente de informações e com conteúdo, muitas vezes, pouco compreensível. 

 

2.3.4  Accountability pública 

 

Accountability é um termo consagrado pela literatura política anglo-americana 

(ROCZANSKI; TOMASI, 2010), ao qual são atribuídos diferentes significados. Em 

algumas cuturas, se limita ao sentido estrito do sistema de contabilidade ou é pensado 

como uma obrigação de informar e comunicar, em outras, possui conceitos mais 

amplos, como a forma que aqueles confiados com poderes do Estado sejam 

responsabilizados por suas ações (RUFFNER; SEVILLA, 2005). De acordo com 

Rocha (2011), a falta de um significado preciso dificulta a discussão de accountability 

no país.  

Em documento elaborado com objetivo de desmistificar termos relacionados 

ao controle externo, o Tribunal de Contas da União define accountability pública como 

a obrigação, imposta àqueles que administram ou controlam bens públicos, de 

assumir responsabilidades que lhes foram conferidas e prestar contas a quem lhes 

delegou estas responsabilidades: 

 
 
obrigação que têm as pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, às 
quais se tenham confiado recursos públicos, incluídos os órgãos, as 
entidades e organizações de qualquer natureza, de assumir as 
responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram 
conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades. E, 
ainda, obrigação imposta, a uma pessoa ou entidade auditada de demonstrar 
que administrou ou controlou os recursos que lhe foram confiados em 
conformidade com os termos segundo os quais lhe foram entregues (BRASIL, 
2012, p. 4). 
 
 



57 
 

Cruz e Ferreira (2008, p. 4) afirmam que, no Brasil, a accountability é 

associada tanto à responsabilização, quanto à prestação de contas responsável pelo 

gestor dos recursos públicos.  

Rocha (2011) cita diferentes significados de accountability em sua pesquisa, 

entretanto, se atém à avaliação e responsabilização dos gestores públicos pelos atos 

praticados, em decorrência do poder que lhes é outorgado pela sociedade, sendo 

exercida por meio de algum tipo de sansão. O autor ainda ressalta que, para que a 

accountability ocorra, a participação dos cidadãos é indispensável na seleção de 

governantes e vigilância de suas ações.  

Oliveira, Carvalho e Corrêa (2013, p. 92) destacam a accountability como um 

dos princípios fundamentais14 da governança pública, definindo seu sentido como a 

prestação de contas de informações contábeis que, para serem úteis na tomada de 

decisão, devem ser seguras e bem fundamentadas. 

O processo de prestação de contas exige a revelação e divulgação de 

informações financeiras e não financeiras por parte das instituições públicas, para que 

seus stakeholders avaliem e analisem os processos e resultados obtidos (CATÓLICO, 

2012, p. 60), possibilitando a responsabilização dos gestores públicos por seus atos. 

Segundo Católico, “a revelação da informação pode ser entendida como o ato de 

preparar e apresentar os aspectos que são ignorados ou secretos sobre a 

organização” (CATÓLICO, 2012, p. 60).  

Para Rockzanski e Tomasi (2010), a accountability é muito mais ampla do que 

prestar contas, de informações contábeis ou outras, à sociedade, engloba “tanto a 

parte externa da instituição como a interna, além das próprias atitudes do gestor 

público” (ROCZANSKI; TOMASI, 2010, p. 4). 

A accountability possui diferentes classificações, podendo ser vertical ou 

horizontal, e eleitoral ou intraestatal (Rocha, 2011, p. 86). Conforme afirma Rocha 

(2011, p. 86), a vertical “é produto da ação política do cidadão e da sociedade, 

enquanto a horizontal é produto de agências internas ao Estado”. A accountability 

eleitoral e intraestatal preservam a relação horizontal versus vertical, sendo a primeira 

exercida pelos eleitores, e a segunda por superiores hierárquicos, pela legislação que 

estabelece regras e freios à atuação dos gestores públicos, ou ainda, por sistemas de 

controle interno ou Tribunais de Contas. 

                                                           
14 Accountability, transparência, equidade e responsabilidade. 
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Schatz (2013) desenvolve sua pesquisa em torno da accountability social, ou 

vertical, como um mecanismo de combate à corrupção na Administração Pública. 

Segundo Schatz, os governos respondem à corrupção com medidas ineficientes de 

reforço à prestação de contas públicas. Por conseguinte, defende a utilização de 

mecanismos de accountability social para dar voz à população e gerar pressão 

popular, que reforcem a accountability horizontal, criando, ainda, uma ameaça 

credível de sansionar oficiais públicos por meio de sua vertente eleitoral. Logo, 

argumenta que os mecanismos de accountability social, utilizados em conjunto com a 

horizontal e poder de sansão eleitoral, tendem a reduzir a corrupção.  

A accountability é também debatida por esta pesquisa como um princípio de 

governança interligado ao de transparência, já que a responsabilização pelos atos de 

gestão e uma prestação de contas efetiva à sociedade não são possíveis sem que 

estes atos sejam transparentes ao público.  

Católico (2012) trata a prestação de contas e a transparência como fatores 

inibidores da corrupção pública, pois se não existem altos níveis de revelação e 

divulgação da informação, pouco controle é exercido frente às ações dos gestores 

públicos, aumentando assim o risco de atos que beneficiem seus interesses 

individuais.  

Bolívar, Pérez e Hernández (2007) afirmam que a transparência da 

informação pode facilitar o processo de prestação de contas ao público. Como uma 

forma tradicional de atender às necessidades dos cidadãos por accountability, a 

divulgação de informações tem ajudado a prestar contas sobre as atividades do setor 

público e sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico da sociedade. 

Contudo, a dificuldade em seu acesso pode ocasionar uma falta de transparência nas 

informações, o que as torna menos úteis na tomada de decisão. Conforme afirmam 

os autores, a adoção de mecanismos como a tecnologia da informação, mais 

precisamente o uso da internet, pode facilitar seu acesso e tornar sua transmissão 

mais transparente. 

 

2.3.5 Participação em Organizações internacionais em prol da transparência e 

accountability  

 

Com objetivo de alcançar melhores práticas de transparência, o Brasil passou 

a fazer parte de grupos internacionais, como a International Budget Partnership (IBP). 
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A IBP enriquece as discussões a respeito da transparência orçamentária, a nível 

mundial, desde o ano de 2006, quando passou a realizar a Pesquisa do Orçamento 

Aberto, com objetivo medir o estado da transparência, participação e controles 

orçamentais em países de todo o mundo.  

A pesquisa mede fatos observáveis relacionados com a transparência 

orçamental, a prestação de contas e a participação, para tanto, aplica um checklist 

com 125 perguntas, 95 relacionadas à transparência orçamental e 30 relacionadas à 

participação pública e aos papéis dos órgãos legislativos e Instituições Supremas de 

Auditoria na formulação e controle orçamentais. A IBP calcula o Índice do Orçamento 

Aberto (Open Budget Index - OBI) através da média das respostas para as 95 

perguntas relacionadas à transparência orçamental. O OBI atribui a cada país uma 

pontuação de 0 a 100, de modo a permitir comparações entre países e ao longo do 

tempo.  

Com relação ao índice do ano de 2012, o Brasil não ocupa uma posição ruim 

no ranking, aparecendo em 12º lugar de 100 países, com 73 pontos. Todavia, o Brasil 

está fora do grupo de elite dos 6 países que divulgam informações mais 

abrangentes15. Os resultados da pesquisa ainda demonstram que, apesar da posição 

razoável do país, e mesmo com os avanços trazidos pela promulgação da Lei de 

Acesso à Informação, o Brasil não avançou, possuindo em 2012 uma pontuação 

menor do que os 74 pontos que obteve nos anos de 2006 e 2008, recebendo somente 

36 pontos de 100 referentes a oportunidades de engajamento público fornecidas 

durante todas as fases do processo orçamental. Essa baixa pontuação em 

engajamento público, indica uma oportunidade de melhoria e avanço em busca de 

uma efetiva prestação de contas e transparência nas fases do orçamento público. 

A IBP (2012) afirma que apesar de o acesso a dados e informações 

disponibilizadas pelo governo ser uma condição necessária, é insuficiente para 

aumentar o nível de prestação de contas do governo em gerir os recursos públicos de 

forma eficaz e efetiva. Para isso, a transparência deve vir acompanhada da 

participação pública e de uma fiscalização independente, institucionalizada e forte, por 

uma Instituição Suprema de Auditoria e órgãos legislativos. 

A Open Government Partnership (OPG), iniciativa internacional entre países 

que buscam um “Governo Aberto” ao público, também reforça a necessidade de uma 

                                                           
15 Nova Zelândia, África do Sul, Reino Unido, Suécia, Noruega e França. 
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maior participação social na Administração Pública do Brasil que, a partir de 20 de 

setembro de 2011, passou a ser um de seus integrantes. Cada vez mais, a população 

demanda dos governos transparência e accountability, fato este reconhecido pela 

OGP e, mais ainda, motivador de sua causa, que possui como princípios: (a) o acesso 

à informação; (b) participação popular; (c) accountability pública; (d) tecnologia e 

inovação, que possibilitam o envolvimento público no governo.  

A OGP cobra resultados de seus 66 países participantes, requisitando a 

publicação de Planos Nacionais de Ação, contendo compromissos concretos, com 

prazo de dois anos para sua realização. “A CGU foi o órgão responsável por liderar a 

inserção do Brasil na OGP, articulando-se com diversos órgãos públicos e com 

setores da sociedade civil para construir o Plano de Ação Brasileiro” (BRASIL, 2014). 

Sobre seu primeiro plano de ação feito em 2011, o Brasil conseguiu implementar 

integralmente 25 dos 32 compromissos feitos à OGP (OGP, 2013, p. 13). Seu segundo 

plano de ação não logrou do mesmo êxito, sendo necessária uma maior inserção da 

população na sua elaboração, segundo conclusões da OGP.   

As conclusões trazidas pela IBP e OGP são que para haver maior 

transparência e efetiva prestação de contas deve existir uma maior inserção da 

população desde o planejamento até o controle de políticas e gestão pública,  

  

2.4  MANUAIS E CÓDIGOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

A governança começou a ser discutida na esfera pública a partir da crise de 

1980, em conjunto com as mudanças na Administração Pública, modernização da 

burocracia e nascimento da gestão pública, o que fez o Estado repensar seu arranjo 

econômico e político, com objetivo de se tornar mais eficiente.  

Segundo define o Referencial básico de Governança, publicado pelo TCU 

(2013), no Brasil foram desenvolvidos alguns instrumentos para fortalecimento da 

governança pública e gestão do Estado, além da Constituição Federal de 1988, como 

por exemplo: 

 
(a) o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal (Decreto 1.171, de 22 de Junho de 1994) e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000), que 
têm por objeto aspectos éticos e morais e o comportamento da liderança;  
(b) o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
(GesPública), instituído em 2005 e revisado em 2009 e em 2013, cujos treze 
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fundamentos norteiam‑ se pelos princípios constitucionais da administração 
pública e pelos fundamentos da excelência gerencial contemporânea;  
(c) a Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre o conflito de 
interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal; e 
(d) os instrumentos de transparência, como a Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011), que asseguram o direito 
fundamental de acesso à informação e facilitam o monitoramento e o controle 
de atos administrativos e da conduta de agentes públicos (BRASIL, 2013, p. 
13). 
 
 

Apesar da importância da adoção de tais medidas, para que o Estado consiga 

ser eficiente e atender as demandas da sociedade por mais transparência, 

accountability, equidade e responsabilidade16 em sua gestão, é fundamental fortalecer 

ainda mais seus mecanismos de governança pública. Buscando fortalecer esses 

mecanismos em diversos países do mundo, organizações nacionais e internacionais 

passaram a desenvolver códigos ou manuais com melhores práticas de governança 

aplicadas ao setor público, como a International Federation of Accountants (IFAC), 

Institute of Internal Auditors (IIA), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) The Netherlands, e The 

Independent Commission for Good Governance in Public Services, composto pelo 

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) e Office for Public 

Management (OPM). O Tribunal de Contas da União (TCU), baseado em alguns 

códigos de boas práticas de governança dessas organizações, em artigos científicos 

e outros códigos específicos direcionados à gestão de riscos e controle interno, além 

da Gespública, elaborou também seu Referencial básico de Governança pública. 

Autores como Cavalcante e Luca (2013), Bizerra (2012) e Silva (2012), 

utilizam como base recomendações de manuais internacionais de boa governança 

pública para analisarem as práticas utilizadas por órgãos públicos brasileiros em sua 

prestação de contas à sociedade, por meio de relatórios de gestão ou através de seus 

endereços eletrônicos.  

Cavalcante e Luca (2013), se utilizam das recomendações da IFAC para 

verificar as informações disponibilizadas no portal eletrônico da Controladoria Geral 

da União (CGU), analisando sua adequação com relação ao controle e relatórios 

externos. 

                                                           
16 Princípios de governança pública segundo Oliveira, Carvalho e Corrêa (2013, p. 92): transparêcia, 
accountability, equidade e responsabilidade. 
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Em sua pesquisa, Silva (2012) analisa as boas práticas de governança 

evidenciadas nos Relatórios de Gestão do Fundo Nacional de Educação – FNDE, 

utilizando como base as dimensões da Governança Pública propostas pelo IFAC17 e 

suas recomendações de boas práticas. 

Bizerra (2012), destaca a importância e aplicabilidade de manuais 

internacionais na busca por melhores práticas de governança pública, baseando seu 

estudo em códigos publicados pela Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), Fundo Monetário Internacional (FMI), Independent 

Commission on Good Governance in Public Services, Institute of Internal Auditors 

(IIA), International Federation of Accountants (IFAC) e pelo Ministério de Finanças 

Holandês. 

A seguir serão apresentados alguns manuais nacionais e internacionais que 

trazem como contribuição boas práticas de governança aplicadas ao setor público, 

sendo selecionados os mais atuais publicados pelas organizações em questão. 

  

2.4.1 IFAC e CIPFA - Good governance in the public sector 

 

A International Federation of Accountants (IFAC) é a organização global da 

profissão contábil dedicada a servir o interesse público, o fortalecimento da profissão 

e contribuir para o desenvolvimento de fortes economias internacionais. A 

organização é composta por 179 membros e associados em 130 países e jurisdições, 

que representam aproximadamente 2,5 milhões de contabilistas na prática pública, 

educação, serviços do governo, indústria e comércio (IFAC; CIPFA, 2014, p. 2). 

O Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), é o órgão 

profissional para as pessoas atuantes na área de finanças públicas, que trabalha em 

prol da boa gestão das finanças públicas e da boa governança. Possui em torno de 

14.000 membros que trabalham ao longo dos serviços públicos, nas agências 

nacionais de auditoria, nas grandes empresas de contabilidade, e em outros órgãos, 

onde o dinheiro público tem de ser gerido de maneira eficaz e eficiente18. 

                                                           
17 Padrão de comportamento, estrutura organizacional e processo, controle e Relatórios externos 
(SILVA, 2012). 
18 The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy. Disponível em: <http://www.cipfa.org/about-
cipfa>. Acesso em: 25 nov. 2015. 
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A IFAC e o CIPFA, trabalhando em parceria, publicaram em 2014 o código 

internacional “Good governance in the public sector”, tendo por pressuposto que a 

governança reforça o controle e responsabilização pelo gasto dos recursos públicos, 

melhorando o desempenho e combatendo a corrupção. O código desenvolvido em 

parceria pelas duas organizações visa “incentivar uma melhor prestação de serviços 

e accountability, estabelecendo um ponto de referência para os aspectos da boa 

governança no setor público” (IFAC; CIPFA, 2014, p. 7), sendo aplicável a todas as 

entidades que compõem este setor. 

Para que as entidades públicas definam e alcancem os resultados 

pretendidos, de acordo com a necessidade e interesse público e o bem comum, uma 

série de princípios devem ser seguidos: 

 

a) Se comportar de maneira íntegra, demonstrando forte compromisso com 
valores éticos e respeito ao Estado de Direito. 

 

b) Garantir a abertura e o engajamento abrangente das partes interessadas. 
 

c) Definir resultados em termos de benefícios econômico-sustentáveis, 
sociais e ambientais. 
 

d) Determinar as intervenções necessárias para otimizar a realização dos 
resultados pretendidos. 
 

e) Desenvolver a capacidade da entidade, incluindo a capacidade de sua 
liderança e os indivíduos dentro dela. 

 

f) Gerenciar os riscos e desempenho por meio de controle interno robusto e 
forte gestão financeira pública. 

 

g) Implementar boas práticas em matéria de transparência, relatórios e 
auditoria, para entregar uma efetiva accountability.  
 

A figura 4 demonstra como os princípios descritos se relacionam, define a 

característica dinâmica de uma boa governança e a necessidade do engajamento de 

toda a organização para seu alcance. 
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Figura 4 – Relacionamento entre princípios de boa governança no setor público 
Fonte: IFAC; CIPFA, 2014, p. 11. 

 

Para que uma boa governança no setor público seja entregue, os órgãos 

sociais e indivíduos que trabalham para entidades públicas devem tentar alcançar os 

objetivos de sua organização agindo de acordo com o interesse público em todos os 

momentos, seguindo a lei e políticas governamentais, evitando seus interesses 

particulares. Os princípios A e B são considerados pelo código como centrais para 

manter a atuação da gestão dentro dos interesses públicos. Os demais princípios 

também são fundamentais para o alcance de uma boa governança pública, e estão 

ligados entre si através do ciclo chamado “plan-do-check-act” (IFAC; CIPFA, 2014, p. 

10).  

Para que esses princípios sejam alcançados, o código se desenrola, a partir 

de então, na exemplificação e descrição de boas práticas que podem ser adotadas 

por entidades públicas para o alcance de uma boa governança, reconhecendo 

também a importância da observância de diferenças culturais e éticas no alcance do 

interesse público. 
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2.4.2 OECD – Avaliação da integridade da Administração Pública Federal 

brasileira 

 

O Brasil tem firmado parcerias com organizações e aderido a iniciativas 

internacionais com objetivo de melhorar sua governança pública, através de uma 

maior transparência, integridade e ética, prestação de contas e participação popular, 

melhorias nos sistema de controle externo e auditoria, dentre outros, buscando para 

tanto, experiências de países bem sucedidos nestas práticas. Organizações como a 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) permitem aos 

seus países membros e parceiros a troca de informações através de debates sobre 

problemas e possíveis soluções, tornando assuntos como a governança pública 

aspectos globais de discussão. “Como participante ativo do Comitê de Governança 

Pública da OCDE (OECD Public Governance Committee), o Brasil desempenha um 

papel central na construção de estruturas públicas robustas de boa governança” 

(OECD, 2011, p. 4). 

Em 2011, a OECD realizou uma avaliação sobre governança pública no 

sistema de integridade da Administração Pública Federal brasileira. Como resultado, 

produziu um documento que afirma os avanços da Administração Pública e seus 

pontos fracos, alertando, dentre outros, para a necessidade de melhoria na gestão de 

riscos (OECD, 2011).  

A “Avaliação do Sistema de Integridade da Administração Pública Federal 

analisa a implementação e a coerência de instrumentos, processos e estruturas de 

salvaguarda da integridade na Administração Pública Federal brasileira” (OECD, 

2011, p. 3). O documento se baseou em quatro áreas de análise: “i) promoção da 

transparência e do controle social; ii) implementação de sistemas de controle interno 

baseados no risco; iii) incorporação de elevados padrões de conduta no setor público; 

e, iv) fortalecimento da integridade nas licitações públicas” (p.11).  

Complementar à avaliação das quatro áreas centrais, foram realizados três 

estudos de caso, “com o objetivo de destacar aspectos de gestão de integridade em 

atividades, organizações e programas governamentais: i) a administração tributária 

(Receita Federal do Brasil); ii) o Programa Bolsa Família (Transferência de Renda 

Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza), e iii) o 

Programa Nacional de DST/AIDS” (OECD, 2011, p. 11).   
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No documento publicado a OECD deu enfoque a quatro recomendações 

principais, conforme descrito no Quadro 3. 

 

Avaliação da integridade da Administração Pública Federal brasileira 

Recomendações da OECD 

R.1 
Integrar a gestão de riscos como elemento-chave da responsabilidade gerencial, de 
modo a promover a integridade e prevenir a improbidade, os desvios e a corrupção. 

R.2 
Garantir maior capacidade para que as instituições públicas de fomento à 
integridade sejam capazes de assegurar que estas desempenhem suas funções de 
acordo com seus objetivos. 

R.3 
Aprimorar os esforços de avaliação da implementação e dos impactos das 
instituições e medidas de apoio à integridade, visando a promover um processo 
contínuo de aprendizagem e ajuste de políticas. 

R.4 
Aumentar a coordenação na formulação e implementação de políticas, 
com o objetivo de desenvolver um compromisso coletivo de reforma do sistema de 
integridade. 

Quadro 3 – Recomendações da OECD para o fortalecimento da integridade na 
Administração Pública Federal brasileira. 

Fonte: OECD, 2011. Elaborado pelo autor. 
 

 

De acordo com a primeira recomendação, os riscos operacionais devem ser 

identificados, avaliados e reduzidos, de modo a melhorar a eficácia e eficiência na 

prestação de serviços públicos, aumentar a responsabilização dos gestores e a 

confiança da sociedade nos órgãos públicos, além da melhoria na alocação de 

recursos e no cumprimento da legislação. A OECD cita a importância de um controle 

interno baseado no risco, o qual é destinado a: 

 
 
assegurar que o controle da gestão seja proporcional às vulnerabilidades em 
potencial de cada órgão público. Não se trata apenas de regulamentar 
práticas e procedimentos internos. Depende da adoção de um processo 
sistemático e de capacidades adequadas (conhecimento, recursos etc.) de 
avaliação e de ajuste dos sistemas de gestão, mediante a aplicação dos 
resultados dos processos de avaliação, com o objetivo de prevenir a 
ocorrência ou a reincidência de riscos da forma mais economicamente 
eficiente, em termos de custo e benefício. (OECD, 2011, p.29) 
 
 

Outro ponto de grande importância para a OECD, é a capacitação das 

instituições públicas de fomento à integridade, instituições que vêm crescendo em 

número no Brasil, como ocorre com Unidades de Ouvidoria, comissões de ética e 

Corregedoria. Além dessas, se somam as autoridades centrais na área de integridade, 

a Controladoria-Geral da União, a Comissão de Ética Pública, o Departamento de 
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Polícia Federal e o Ministério Público Federal. No entanto, garantir capacidade 

adequada a estas instituições requer esforços contínuos de capacitação, 

disponibilização de ferramentas adequadas, facilitação de aprendizagem e 

desenvolvimento de conhecimento organizacional. Podendo ser adotadas medidas 

como: treinamento, padronização de procedimentos, criação de redes para troca de 

experiências, identificação e comunicação de boas práticas. 

A terceira recomendação diz respeito à mensuração de dados e resultados 

sobre o funcionamento e o impacto das instituições e sistemas de integridade, 

podendo, ao longo do tempo, serem utilizados para acompanhar tendências e facilitar 

a tomada de decisão na formulação de políticas e ações adotadas.  

O compromisso coletivo, de que trata a quarta recomendação, pode ser 

reforçado através do intercâmbio de conhecimentos tanto inter-institucionalmente 

quanto intrainstitucionalmente. A colaboração não necessariamente deve ser focada 

no âmbito nacional, já que cada instituição e órgão público dispõe de mecanismos 

para integração, troca de experiências e conhecimento entre suas respectivas 

comissões de ética, corregedorias, unidades de auditoria interna e unidades de 

ouvidoria. 

Como resultado do trabalho realizado na administração pública brasileira, 

além das recomendações (vide Quadro 3), a OECD cita uma série de propostas de 

ações que podem ser adotadas pelo Governo Federal, Congresso Nacional, 

Controladoria Geral da União (CGU), Ouvidoria Geral da União, Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), além dos órgãos e repartições públicas, 

para o fortalecimento das quatro áreas prioritárias para integridade da administração 

pública. Dentre as propostas de ações que podem ser realizadas pelos órgãos 

públicos, de acordo com sua área prioritária, cita-se: 

 

a) transparência e controle social 
 

 acompanhamento, avaliação e comunicação interna dos resultados 
sobre a aplicação das Cartas de Serviços ao Cidadão, incluindo a 
publicação de análises quantitativas e qualitativas nos relatórios anuais 
de gestão;  
 

 Aprimorar o conteúdo dos processos de ouvidoria para incluir 
informações mais detalhadas sobre as questões relativas a cada área 
de serviço, unidade organizacional, tempo de resposta e tipo de 
resposta; 
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 Incluir, em todos os canais disponibilizados para o registro de 
reclamações, uma declaração explícita garantindo aos cidadãos o sigilo 
das informações prestadas e a não-discriminação na apresentação de 
denúncias. 

 

b) controle interno baseado no risco 
 

  implementar gestão de riscos como ferramenta estratégica e não como 
um processo que destaca deficiência e aponta responsáveis; 

 

 realizar avaliações ex post sobre a eficácias das ações de gestão de 
riscos; 

 

 incluir a gestão de riscos nos programas de desenvolvimento de 
competências dos gestores públicos. 

 

c) padrões de conduta elevados 
 

 desenvolvimento de um código de ética claro e relevante para os 
servidores das organizações; 
 

 elaboração e análise periódica das práticas e procedimentos que 
influenciam as normas de conduta (ou comportamento ético);  

 

 utilizar as atividades de gestão de risco para identificar os riscos de ética 
emergentes enfrentados pelos agentes públicos nos processos de 
tomada de decisões; 

 

 avaliação dos efeitos das reformas promovidas sobre a conduta ética; 
 

d) fortalecimento da integridade nas licitações 
 

 gestão de riscos em todas as etapas dos processos de compras; 

 desenvolver conhecimento e criar ferramentas de apoio para tomada de 
decisões de compras; 
 

 preparação e publicação de planos de compras públicas e processos 
licitatórios; 

 

 publicar informações sobre as alterações contratuais que ultrapassem 
um limite estabelecido; 

 

 levantamento e análise das licitações e dos contratos firmados com 
dispensa de licitação por serem de valor inferior ao mínimo exigível, bem 
como daqueles realizados em regime de urgência; 
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 divulgação de indicadores de desempenho nos processos licitatórios, 
como: número de recursos registrados, tempo de demora entre a 
abertura de propostas e a assinatura do contrato, número de alterações 
nos contratos, aumentos de preço etc. 

 

2.4.3 IIA - Assessing organizational governance in the public sector 

 

Fundada em 1941, The Institute of Internal Auditors (IIA) é uma associação 

profissional internacional, com sede global em Altamonte Springs, Flórida, nos EUA. 

O IIA é a voz global da profissão de auditor interno, de autoridade reconhecida como 

defensor, educador e diretor da profissão. Seus mais de 180.000 membros trabalham 

nas áreas de auditoria interna, gestão de risco, governança, controle interno, auditoria 

de sistemas, educação e segurança, em diversos países do mundo19. 

Após publicar um guia prático voltado a boas práticas de governança no setor 

privado, no ano de 2012, e percebendo a necessidade de sua adaptação ao setor 

público, em outubro de 2014, o IIA publicou um guia prático para a avaliação da 

governança no setor público: “Assessing organizational governance in the public 

sector”. Como as organizações públicas estão inseridas em diferentes ambientes, 

possuem diferentes particularidades e forma de atuação, não pode ser atribuído um 

modelo que se adeque perfeitamente a todas as organizações públicas. Por acreditar 

que uma abordagem baseada em princípios para avaliação da governança ajuda os 

auditores a darem garantias de que o público está sendo bem servido (IIA, 2014, p,1), 

a IIA buscou, através de princípios universais de boa governança, estabelecer um guia 

que atenda a todos os tipos de organizações públicas.  

O guia adaptado às necessidades do setor público tem por objetivo (IIA, 2014, 

p. 1): 

a) adaptar a avaliação da governança organizacional no setor privado para 
atender as necessidades específicas do setor público; 
 

b) ajudar as entidades do setor público, os comitês de auditoria, CAEs, e 
equipes de auditoria a avaliar a governança; 

 

c) ser plenamente aplicável a todas as agências do governo, sob controle 
público ou de financiamento público, às empresas e outras entidades que 
oferecem programas públicos, bens ou serviços. 

                                                           
19 The Institute of Internal Auditors. About the IIA. Disponível em: <https://na.theiia.org/>. Acesso em: 
12 fev. 2016. 



70 
 

 

De acordo com o código, no setor público as responsabilidades da 

governança devem ser compartilhadas pelo Conselho, diretor executivo (CEO) e 

auditoria. O Conselho é o ponto focal para uma efetiva governança, por ser o link entre 

os stakeholders e o diretor executivo da organização, tem a responsabilidade primária 

pela governança.  

Apesar de não acreditar em um modelo único e global no alcance de uma boa 

governança pública, a IIA propõe um processo a ser seguido com cinco passos para 

a avaliação da governança organizacional, conforme figura 5. 

 

 

Figura 5 – Processo de Avaliação da Governança Organizacional. 
Fonte: IIA, 2014, p. 12. 

 

As etapas do processo de avaliação proposto pela IIA englobam:  

 

a) Reunir documentos direcionados ao perfil da organização que auxiliem no 
alcance da boa governança, como Leis e regulamentos, políticas 
organizacionais, procedimentos, estatutos, acordos operacionais, códigos 
de Governança ou práticas preferenciais promulgadas por um órgão 
influente;   
 

b) Rever o processo e estruturas de governança como parte de um processo 
de avaliação em uma base regular, devendo responder às necessidades 
identificadas através da etapa anterior; 

 

c) Estabelecer critérios de avaliação e um Modelo de Maturidade de 
Governança; 

 

d) Desenvolver um Plano de Auditoria periódica de Governança; 
 

e) Planejar e completar as adequações dos procedimentos de governança 
adotados. 

 

Considerações específicas sobre Estruturas ou Processos específicos de 

Governança também são abordadas pelo documento, que traz melhores práticas a 
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serem adotadas para o Conselho e Comitê de auditoria, estratégia, gestão de risco 

organizacional, ética, cumprimento de leis e regulamentos (compliance), prestação de 

contas com responsabilização (organizational accountability), sistemas de medição e 

monitoramento e para governança de TI. 

 

2.4.4 OPM e CIPFA - The Good Governance Standard for Public Services 

 

A Comissão Independente sobre a boa governança em Serviços Públicos 

(The Independent Commission for Good Governance in Public Services) foi 

estabelecida pelo Office for Public Management (OPM) e pelo Chartered Institute of 

Public Finance and Accountancy (CIPFA), em parceria com a Fundação Joseph 

Rowntree (OPM; CIPFA, 2004, p.6). Com intuito de desenvolver um código com 

princípios de boa governança aplicáveis a todos os serviços públicos, no início de 

2004, a Comissão começou a realizar pesquisas com uma ampla gama de 

interessados.  

Por meio de discussões presenciais e reuniões em todo o Reino Unido, além 

de convites para contribuições por escrito de todos os tipos de organizações do 

serviço público, foi elaborado um projeto padrão de uma boa governança nos Serviços 

Públicos. O projeto foi objeto de uma segunda rodada de consultas, com usuários do 

serviço e cidadãos, para explorar o potencial valor do código. O código foi então 

alterado para refletir os pontos de vista expressos na consulta (OPM; CIPFA, 2004, 

p.6), resultando no documento “The Good Governance Standard for Public Services”. 

O código compreende seis princípios fundamentais para uma boa governança 

(figura 6), traduzidos a seguir: 

 

a) Focar no propósito da organização e nos resultados para os cidadãos e 
usuários dos serviços; 
 

b) Desempenho eficaz com papéis e funções claramente definidos; 
 

c) Promover valores por toda a organização e demonstrar a boa governança 
através do comportamento; 

 

d) Tomar decisões informadas e transparentes e gerir riscos; 
 

e) Desenvolver a capacidade e aptidão do corpo governante para ser eficaz; 
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f) Engajar as partes interessadas e promover uma verdadeira prestação de 
contas com responsabilização (accountability). 

 

 

Figura 6 – Princípios Fundamentais da Boa Governança nos Serviços Públicos. 

Fonte: OPM; CIPFA, 2004, p.4 

 

Cada um dos 6 princípios possui outros princípios de apoio. O 

desenvolvimento do documento se dá, então, na explicação dos princípios e seus 

princípios de apoio, e nas posssíveis formas de aplicá-los na prática.  

 

2.4.5 TCU - Governança Pública: Referencial Básico de Governança Aplicável a 

Órgãos e Entidades da Administração Pública e Ações Indutoras de Melhoria 

 

Em 2014, o TCU publicou seu código “Governança Pública: Referencial 

Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública e 

Ações Indutoras de Melhoria” tendo por pressuposto que a melhoria da governança 

pública é o grande desafio do país, através da qual serão superados outros desafios 

Focar no propósito da 
organização e nos 
resultados para os 

cidadãos e usuários dos 
serviços 

Desempenho  

eficaz com papéis e 

funções claramente 

definidos 

Promover 
valores por toda a  
organização e  
demonstrar a boa  
       governança através  
              do comportamento 

            Tomar decisões 

informadas e    

transparentes e      

gerir riscos 

Desenvolver  

a capacidade e 

aptidão do corpo 

governante para    

ser eficaz 
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atuais, como: “manutenção do equilíbrio fiscal e estabilidade monetária; 

racionalização dos gastos públicos; e investimento em setores chave como educação, 

inovação tecnológica e infraestrutura (transporte, energia, telecomunicações etc.)” 

(TCU, 2014, p. 7). Para o TCU, a governança pública “tem como propósito conquistar 

e preservar a confiança da sociedade (...) a fim de assegurar que as ações executadas 

estejam sempre alinhadas ao interesse público” (TCU, 2014, p. 40).  

Segundo o TCU, a governança no setor público pode ser abordada sob quatro 

diferentes perspectivas de observação: (a) sociedade e Estado; (b) entes federativos, 

esferas de poder e políticas públicas; (c) órgãos e entidades; e (d) atividades 

intraorganizacionais. O referencial proposto tem por finalidade a análise a governança 

de órgãos e entidades da administração pública, podendo ser aplicado às outras 

perspectivas de observação, desde que devidamente adaptado. 

O código traz a definição de governança como um conjunto de “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” (TCU, 2014, p. 40).  

De acordo com o TCU, enquanto a gestão é inerente e integrada aos 

processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento, execução, 

controle, ação, e pelo manejo dos recursos e poderes colocados à sua disposição, a 

governança de órgãos e entidades da administração pública envolve as funções 

básicas de avaliação, direcionamento e monitoramento de resultados.  

De acordo com o código são funções da governança: 

 

a) definir o direcionamento estratégico; b) supervisionar a gestão; c) envolver 
as partes interessadas; d) gerenciar riscos estratégicos; e) gerenciar conflitos 
internos; f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e g) promover a 
accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a transparência. 
(TCU, 2014, p. 45). 

 

Com relação aos princípios norteadores das práticas de boa governança, o 

Referencial destaca: a legitimidade, a equidade, a responsabilidade, a eficiência, a 

probidade, a transparência e a accountability.  

A legitimidade amplia o controle para além da legalidade, “não basta verificar 

se a lei foi cumprida, mas se o interesse público, o bem comum, foi alcançado” (TCU, 

2014, p. 48). A equidade garante condições para que todos tenham acesso a seus 

direitos como cidadãos, como o direito de acesso à informação. A responsabilidade 
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parte do pressuposto que os agentes públicos devem zelar pela sustentabilidade da 

organização, incorporando ainda considerações de ordem ambiental e social em sua 

gestão.  

A natureza do princípio da eficiência é prezar a melhor relação custo-

benefício, ou seja, a melhor relação entre custo do serviço e sua qualidade. O dever 

dos servidores públicos de demonstrarem zelo, economia e observância às regras e 

procedimentos do órgão ao gerenciarem bens e valores públicos é instrínseco ao 

princípio da probidade. Ser transparente tem por essência criar possibilidade de 

acesso, pelos usuários da informação, a todas as informações relativas à organização 

pública. Por último, a definição de accountability trazida pelo código é a 

obrigatoriedade das pessoas ou entidades detentoras e gestoras de recursos públicos 

de assumirem as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que 

lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades. 

Para tradução das funções básicas e princípios de governança pública em 

ações indutoras de melhorias, o referencial tomou por base quatro níveis de análise: 

os mecanismos de governança, os componentes, as práticas e os itens de controle. 

Os mecanismos de governança são adotados para que suas funções básicas 

(avaliar, direcionar e monitorar) sejam alcançadas, sendo eles: a liderança, a a 

estratégia e o controle (figura 7). 

 

 

Figura 7 – Mecanismos de governança. 
Fonte: TCU, 2014, p.50. 
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Por sua vez, para que os mecanismos sejam postos em prática, cada um 

deles é associado a um conjunto de componentes (quadro 4). 

 

Mecanismos de governança Componentes 

Liderança 

pessoas e competências 

princípios e comportamentos 

liderança organizacional 

sistema de governança 

Estratégia 

relacionamento com partes interessadas 

estratégia organizacional 

alinhamento transorganizacional 

Controle 

gestão de riscos e controle interno 

auditoria interna 

accountability e transparência 

Quadro 4 – Componentes dos Mecanismos de governança. 
Fonte: TCU, 2014. Elaborado pelo autor. 

 

Vinculados a cada componente, então, é associado um conjunto de práticas 

de governança, que auxiliam no alcance dos resultados pretendidos pelas partes 

interessadas. De modo semelhante, a cada prática foi vinculado um conjunto de itens 

de controle, abordados somente em documento complementar ao referencial.  

Como resultado, o documento expõe um referencial básico de práticas de 

governança a serem seguidas ou adaptadas de acordo com as características da 

organização ou a necessidade dos cidadãos ou usuários dos serviços públicos. 

 

2.4.6 FMI – Manual de Transparência Fiscal 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma organização de 189 países, 

criada em 1945, com objetivo de promover a cooperação monetária global e 

estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o aumento no 

número de empregos, o crescimento econômico sustentável e a redução da pobreza 

em todo o mundo20. 

                                                           
20 International Monetary Fund. About the IMF. Disponível em: <http://www.imf.org/>. Acesso em: 06 
out. 2016. 
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Em 2007, o FMI publicou o “Manual de Transparência Fiscal”, código 

reconhecido pela comunidade internacional, partindo do pressuposto que a 

transparência fiscal exige a prestação de informações completas do governo, permite 

a responsabilização, aperfeiçoa a tomada de decisões, reduz a incidência e gravidade 

de eventuais crises e facilita o acesso do governo aos mercados internacionais de 

capitais.  

O Código proporciona um quadro abrangente para a avaliação da 

transparência fiscal e aborda os seguintes aspectos: definição clara de funções e 

responsabilidades, a abertura dos processos orçamentários, o acesso público à 

informação e garantias de integridade.  

Para cada um dos aspectos, são, então, definidas boas práticas de 

transparência fiscal, as quais fazem referência à: 

 

a) clareza na estrutura, funções, responsabilidades do governo e 
transparência em suas relações com outras entidades; 
 

b) transparência na gestão das finanças públicas; 
 

c) elaboração do orçamento, incluindo transparência na sua execução e 
monitoramento; 

 

d) publicação dos riscos fiscais e atividades fiscais passadas, presentes e 
futuras; 

 

e) procedimentos internos de supervisão e salvaguarda de recursos públicos; 
 

f) qualidade nas informações fiscais prestadas e excrutínio externo.  

 

2.5 MECANISMOS DE CONTROLE EXTERNO NA GESTÃO PÚBLICA 

 

Um importante mecanismo de governança abordado por organizações 

nacionais e internacionais, geradoras de manuais e normas de governança aplicadas 

ao setor público, é a realização de auditoria externa à gestão e contas públicas. Não 

existe governança, sem fiscalização, fator este que promove uma aproximação dos 

atos de gestão aos interesses públicos, reduzindo desvios de conduta por parte dos 

gestores públicos. 
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A importância do controle externo à gestão pública também é apontado pela 

International Budget Partnership (IBP, 2012), que afirma a insuficiência da 

disponibilização de acesso a dados e informações pelo governo, sem que haja uma 

maior participação pública (controle social) e uma fiscalização independente, 

institucionalizada e forte, por uma Instituição Suprema de Auditoria, que no Brasil é o 

Tribunal de Contas da União e os órgãos legislativos. 

Conforme informações extraídas do portal eletrônico do TCU21, o controle dos 

gastos públicos no Brasil ocorre desde a época colonial, a partir de 1680, quando 

foram criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio 

de Janeiro. Em 1808, foi instalado o Erário Régio e criado o Conselho da Fazenda, 

que tinha como atribuição acompanhar a execução da despesa pública. O Erário, após 

a proclamação da república se transformaria no Tesouro, prevendo os primeiros 

orçamentos e balanços gerais. 

Apesar de sua criação já ser discutida desde a época Imperial, mais 

precisamente desde 1826, somente após a queda do Império surge o Tribunal de 

Contas da União, criado pelo Decreto nº 966-A, e institucionalizado pelo art. 89 da 

Constituição de 1891: 

 
 
Art 89 - É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita 
e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao 
Congresso. Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da 
República com aprovação do Senado, e somente perderão os seus lugares 
por sentença (BRASIL, 1891). 
 
 

2.5.1  Tribunal de Contas da União 

 

O TCU passa a exercer seu papel em 1893, tendo como competência o 

exame, revisão e julgamento das operações relacionadas com as receitas e as 

despesas da União.  

As Constituições de 1934, 1946 e 1967 decrataram diversas mudanças nas 

competências do Tribunal de Contas da União. Contudo, as competências do TCU, 

que hoje vigoram, foram determinadas pela Constituição de 1988, em seu artigo 71, a 

qual deu a ele poderes para auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização contábil, 

                                                           
21 Tribunal de Contas da União. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/ >. Acesso em: 21 set. 2015. 
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financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e entidades da 

Administração Pública direta e indireta, dentre outras disposições: 

 
 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e 
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as 
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 
social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 
constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados (BRASIL, 1988). 
 
 

O Tribunal de Contas da União é o órgão responsável por auxiliar o Congresso 

Nacional no controle externo à gestão pública, possuindo competência para 

julgamento das contas dos administradores públicos responsáveis pela gestão nos 

três poderes. É um tribunal administrativo e um órgão colegiado, composto por nove 

ministros, seis indicados pelo Congresso Nacional, um, pelo presidente da República 

e dois, escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público. Em regra, suas 

deliberações são tomadas pelo Plenário, ou, nas hipóteses cabíveis, por uma das 
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duas Câmaras, sendo obrigatória a presença de representante do Ministério Público 

junto ao tribunal.  

As funções básicas do Tribunal de Contas da União podem ser agrupadas da 

seguinte forma: fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, 

corretiva, normativa e de ouvidoria. Algumas de suas atuações assumem ainda o 

caráter educativo.  

A função fiscalizadora do TCU compreende: 

 
 
a realização de auditorias e inspeções, por iniciativa própria, por solicitação 
do Congresso Nacional ou para apuração de denúncias, em órgãos e 
entidades federais, em programas de governo, bem como a apreciação da 
legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas, pensões e 
admissão de pessoal no serviço público federal e a fiscalização de renúncias 
de receitas e de atos e contratos administrativos em geral. (...) é a forma de 
atuação pela qual são alocados recursos humanos e materiais com o objetivo 
de avaliar a gestão dos recursos públicos. Esse processo consiste, 
basicamente, em capturar dados e informações, analisar, produzir um 

diagnóstico e formar um juízo de valor.22 
 
 

De acordo com informações obtidas em seu portal, o TCU realiza sua função 

fiscalizadora por meio de cinco instrumentos, que são: levantamento, auditoria, 

inspeção, acompanhamento e monitoramento.  

A função consultiva é exercida na elaboração de pareceres de caráter técnico, 

acerca das contas prestadas anualmente pelos chefes dos três poderes e pelo chefe 

do Ministério Público da União. A função informativa, compreende a prestação de 

informações a respeito da fiscalização, inspeções e auditoria exercida pelo TCU, 

assim como o encaminhamento ao Congresso Nacional, de relatórios trimestrais e 

anuais das atividades do Tribunal. 

Sua função judicante é exercida no julgamento das contas dos 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta. A função sancionadora manifesta-se 

através da aplicação de sanções, em caso de ilegalidade de despesa ou de 

irregularidade de contas, e a função corretiva quando o prazo para cumprimento da 

Lei, determinado pelo TCU, não é atendido. A função normativa do TCU é exercida 

graças a seu poder de regulamentar, conforme determina sua Lei Orgânica, e a 

                                                           
22 Tribunal de Contas da União. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-
tcu/funcionamento/>. Acesso em: 22 set. 2015. 
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ouvidoria, na possibilidade de receber denúncias sobre irregularidades ou 

ilegalidades.  

Finalmente, o TCU também atua de forma educativa, orientado a respeito de 

melhores práticas de gestão, por meio de manuais e seminários, como é o caso do 

“Referencial básico de Governança pública” publicado com o intuito de auxiliar 

gestores públicos a adotarem melhores práticas de governança.  

 

2.5.2  Prestação de Contas ao Tribunal de Contas da União 

 

A prestação de contas advém da obrigação social e pública de prestar 

informações sobre algo pelo qual se é responsável, portanto, tem como base 

princípios de governança pública como transparência e accountability.  

O exame e julgamento de tomadas e prestação de contas anuais é expressão 

máxima do poder controlador do TCU, que o exerce em auxílio ao Congresso 

Nacional. De acordo com o portal do TCU, a prestação de contas instrumentaliza o 

controle externo “ao permitir uma percepção mais elaborada de como se deve dar o 

controle por contas e como esse se integra aos demais instrumentos de fiscalização 

do Tribunal”23.  

Têm o dever de prestar contas ao TCU, conforme art. 5 da Lei 8.443 de 16 de 

julho de 1992, que dispõe sobre a Lei orgânica do Tribunal de Contas da União:  

 
 
I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 
1° desta Lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária; 
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte dano ao Erário;  
III - os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas ou sob 
intervenção ou que de qualquer modo venham a integrar, provisória ou 
permanentemente, o patrimônio da União ou de outra entidade pública 
federal;  
IV - os responsáveis pelas contas nacionais das empresas supranacionais de 
cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos 
do tratado constitutivo; 
V - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de 
direito privado que recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de 
interesse público ou social;  
VI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam 
sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de Lei; (BRASIL, 1992). 
 

                                                           
23 Tribunal de Contas da União. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-
gestao/>. Acesso em: 22 set. 2015. 
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Ainda de acordo com sua Lei orgânica, art. 7, as contas dos administradores 

e responsáveis, acima descritos, “serão anualmente submetidas a julgamento do 

Tribunal, sob forma de tomada ou prestação de contas, organizadas de acordo com 

normas estabelecidas em instrução normativa” (BRASIL, 1992).  

O art. 9 da Lei orgânica estipula ainda os elementos que devem compor a 

tomada ou prestação de contas ao TCU: 

 
 
Art. 9° Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de 
contas especial, dentre outros elementos estabelecidos no Regimento 
Interno, os seguintes:  
I - relatório de gestão;  
II - relatório do tomador de contas, quando couber;  
III - relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão 
de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade 
constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas 
encontradas; 
IV - pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da 
autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do art. 52 desta Lei 
(BRASIL, 1992). 
 
 

O TCU dispõe, por meio de atos normativos, a organização, recebimento e 

tratamento dos processos de tomadas e prestações de contas, a forma de 

apresentação das contas prestadas, prazos para os processos de tomada ou 

prestação de contas ordinárias, além dos elementos e demonstrativos que devem 

conter as prestações de contas ordinárias, e outras disposições.  

Atualmente existem mais de 8.500 unidades jurisdicionadas ao TCU, sendo 

deste total aproximadamente 3.000 órgãos e entidades federais, 5.506 prefeituras 

municipais, os governos estaduais e o Distrito Federal. 

 

2.5.3 Relatórios anuais de gestão e peças complementares 

 

No setor privado, o Relatório anual da administração é considerado o melhor 

veículo de comunicação entre a empresa e o público, sendo utilizado como ferramenta 

de tomada de decisão por seus stakeholders ou partes interessadas. A Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), como reguladora e fiscalizadora do mercado aberto, 

aumenta continuamente o seu nível de recomendação para que esses relatórios 

transmitam, cada vez mais, informações com qualidade e transparência (SILVA, 

2003). 
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Na Administração Pública, assim como na área privada, o Relatório de Gestão 

é também um veículo que leva à sociedade informações sobre a gestão de um dado 

ente público, a maneira como seus recursos estão sendo utilizados, além de 

informações sobre o desempenho da entidade, sendo o modelo utilizado para prestar 

contas à população e ao TCU. Os relatórios de gestão anuais são percebidos pela 

literatura internacional como um dos instrumentos capazes de solucionar o problema 

da assimetria informacional, abordado pela governança, pois se adequadamente 

elaborados, disponibilizam tanto informações quantitativas como qualitativas acerca 

das ações governamentais (BAIRRAL, 2013). 

O relatório de gestão representa, portanto, um importante complemento aos 

demonstrativos fiscais publicados pelos entes públicos, ao fornecer dados e 

informações adicionais, que, por serem menos técnicas, podem ser úteis e mais 

transparentes aos usuários em seu julgamento (Borgoni et al, 2010, p. 129). 

No Brasil, o TCU possui poder regulamentar conferido pelo art. 3º da Lei 8.443 

de 1992 para expedir instruções e atos normativos sobre matéria de suas atribuições 

e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, de acordo com 

as atribuições delegadas pela Constituição Federal, obrigando ao seu cumprimento, 

sob pena de responsabilidade. 

Através da Instrução Normativa nº 63 de 1º de setembro de 2010, o Tribunal 

estabelece as normas de organização e de apresentação dos relatórios de gestão e 

das peças complementares que constituirão os processos de contas da administração 

pública federal.  

A prestação e tomada de contas é definida pela instrução como o processo 

de trabalho do controle externo, destinado a avaliar e julgar o desempenho e a 

conformidade da gestão, com base em documentos, informações e demonstrativos 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.  

Ainda de acordo com a Instrução Normativa, os relatórios de gestão são 

caracterizados como:  

 
 
documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial, organizados para permitir a visão 
sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão dos responsáveis por 
uma ou mais unidades jurisdicionadas durante um exercício financeiro. 
(BRASIL, 2010) 
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Os relatórios de gestão dos responsáveis pelas unidades da Administração 

Pública Federal sujeitas à jurisdição do TCU, são encaminhados ao Tribunal 

anualmente e disponibilizados por intermédio do seu Portal na Internet.  

Conforme informações obtidas em seu portal24, alguns dos relatórios 

encaminhados ao TCU são selecionados segundo critérios de risco, materialidade e 

relevância e por ele apreciados sob a forma de tomadas e prestações de contas. As 

tomadas e prestações de contas são analisadas de acordo com os aspectos de 

legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, e julgadas regulares, 

regulares com ressalvas, irregulares ou iliquidáveis.  

Contas regulares expressam de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de 

gestão do responsável. Ressalvas ocorrem quando existem impropriedades ou falhas 

de natureza formal de que não resultem danos ao erário.  

Irregularidades nas contas indicam omissão no dever de prestá-las, ato de 

gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, infração a normas (leis ou regulamentos) 

contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais ou patrimoniais, dano ao erário 

decorrente de ato de gestão, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores 

públicos e reincidência no descumprimento de determinações do TCU. Por fim, são 

iliquidáveis as contas quando caso fortuito ou força maior tornar materialmente 

impossível o julgamento de mérito. 

O Tribunal disponibiliza ainda em seu portal eletrônico as resoluções, 

instruções e decisões normativas, e demais normas referentes à forma em que devem 

ser apresentadas a prestação de contas e elaborados o Relatório de Gestão e peças 

complementares por parte de suas unidades jurisdicionadas.  

 

2.5.3.1 Pesquisas científicas relacionadas a Relatórios Anuais de Gestão 

 

A importância do relatório anual de gestão para as partes interessadas foi 

reforçada pela pesquisa de Meck e Ryan (2007), por meio de entrevistas com os 

usuários dos relatórios anuais publicados por entidades do setor público da Austrália. 

Através das entrevistas, os stakeholders de entidades do setor público avaliaram, em 

geral, os relatórios anuais como meios importantes de transmissão de informação, e 

                                                           
24 Tribunal de Constas da União. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-
de-gestao/sobre-a-prestacao-de-contas-ao-tcu.htm>. Acesso em: 22 set. 2015. 
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o contato pessoal como um meio muito importante, dando menor importância a meios 

indiretos de comunicação, como a mídia. 

Apesar de sua importância na transparência e prestação de contas à 

população, alguns estudos já desenvolvidos apontam deficiências nos relatórios 

publicados por entes públicos. Alguns autores, como Bizerra (2011), Bairral (2013), 

Borgoni et al (2010), dentre outros, desenvolveram pesquisas com objetivo de medir 

a transparência, accountability e adoção de boas práticas de governança nas 

informações prestadas pelos relatórios de gestão emitidos pelo poder público. 

Bizerra (2011) realiza uma análise crítica dos relatórios de gestão da prefeitura 

do Rio de Janeiro, do exercício de 2009, verificando sua aderência às boas práticas 

de governança aplicadas ao setor público, acerca da transparência e da 

accountability, na utilização dos recursos e nos resultados gerados pela prefeitura. 

Para realização de sua pesquisa, o autor elaborou um quadro síntese, com manuais 

internacionais e leis aplicáveis à prestação de contas da prefeitura do Rio de Janeiro. 

Seus resultados demonstram a baixa aderência (37,71%) dos relatórios de gestão 

analisados às boas práticas de governança. 

Bairral (2013) constrói um índice de transparência pública, a partir da literatura 

nacional e internacional e normativos legais, com objetivo de analisar os níveis de 

transparência apresentados nos relatórios de gestão anuais dos entes públicos 

federais do Poder Executivo, no exercício de 2010. Como resultados, sua pesquisa 

demonstra uma baixa transparência dos entes públicos federais do Poder Executivo, 

resultando num índice médio de 48%, revelando ainda, que os índices de 

transparência obrigatória são bem superiores aos de transparência voluntária e que 

somente um dos 115 entes estudados, apresentou todos os itens obrigatórios.  

Silva, Vasconcelos e Silva (2012) analisam os relatórios de gestão da UFPE 

no período de 2002 a 2011, tendo por base as decisões normativas do TCU. Como 

resultados, expõem que o conteúdo dos relatórios nos primeiros 6 anos não 

apresentava todas as informações exigidas pelo TCU, no entanto, de 2008 a 2011, o 

conteúdo demonstrado pela UFPE em seu relatório se mostrou mais abrangente, 

contemplando as exigências feitas pelo TCU e aumentando no detalhamento na 

divulgação de informações. 

Silva (2012) analisa as boas práticas de governança evidenciadas nos 

relatórios de gestão do Fundo Nacional de Educação tendo por base manuais 

publicados pela OECD, IMF e IFAC, a Lei de Responsabilidade Fiscal e suas 
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atualizações. Como conclusão, a autora aponta a falta de padronização nos relatórios 

da FNDE, constatando que a autarquia atingiu um índice médio de 58% de 

conformidade com os padrões estabelecidos, atingindo somente 25% de 

conformidade com relação à dimensão de relatórios externos. 

Borgoni et al. (2010), por sua vez, revelando a ausência de transparência nos 

demonstrativos aplicados pelos 10 maiores municípios dos estados da região Sul do 

Brasil, propõem um modelo de relatório para o setor público baseado na orientação 

da CVM nº 15/87, com objetivo da adoção de melhores práticas de governança em 

sua elaboração. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Quanto à metodologia utilizada, esta pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa, por utilizar como base na elaboração do quadro de boas práticas de 

governança a pesquisa bibliográfica e documental, e quantitativa na atribuição de 

percentuais de conformidade dos relatórios de gestão e peças complementares ao 

quadro-síntese proposto.  

Conforme afirma Gray (2012), a pesquisa qualitativa pode ser usada para 

identificar os tipos de conceitos ou variáveis que poderão ser testados posteriormente 

de forma quantitativa (Gray, 2012, p. 137). Conforme Flick (2013, p. 63), a pesquisa 

quantitativa segue um “processo linear que parte da teoria e termina com sua 

validação, baseada em sua testagem”. 

De acordo com Gil (2002), com base em seus objetivos gerais, a pesquisa 

pode ser classificada como: exploratória, descritiva ou explicativa. Logo, com base em 

seus objetivos, a presente pesquisa pode ser classificada como exploratória por ter 

como finalidade “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-

lo mais explícito” (p.41).  

Como fontes de dados para o estudo serão utilizadas documentações 

(relatórios de gestão e peças complementares) e informações disponibilizadas pelas 

organizações em seus portais na web ou por meio do portal do TCU. Essas 

documentações são definidas por Gray (2012, p. 211) como fontes de dados estáveis, 

não invasivas, com detalhes precisos e cobertura ampla. 

Gil (2002) afirma ainda que uma pesquisa pode ser classificada de acordo 

com seu delineamento ou procedimentos técnicos utilizados. Com base nesse 

parâmetro, a pesquisa foi delineada por levantamento bibliográfico e documental, no 

intuito de elaborar um quadro síntese de boas práticas de governança pública. 

Bibliográfico, por ser desenvolvido “com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 2002, p.44), e documental, por 

utilizar materias que não receberam tratamento analítico, como normas, leis e códigos. 
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3.2 UNIVERSO E CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Para estudo do grau de adequação dos relatórios de gestão e partes 

complementares às boas práticas de governança públicas nacional e 

internacionalmente aceitas, foi selecionado como universo a prestação de contas das 

Universidades Públicas Federais brasileiras. O Universo foi selecionado com base nos 

seguintes critérios: grau de importância dos serviços prestados à população e volume 

de recursos públicos repassados pelo Governo Federal. 

 

Recursos destinados pelo Governo Federal no exercício de 2014 

Ranking Órgão Superior Total no Ano (R$) % 

1 MINISTERIO DA FAZENDA 1.036.973.627.060,50 55,7% 

2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 436.719.440.291,08 23,5% 

3 MINISTERIO DA EDUCACAO 80.582.213.912,65 4,3% 

4 MINISTERIO DA DEFESA 74.716.057.305,52 4,0% 

5 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 73.427.547.127,19 3,9% 

6 MINISTERIO DA SAUDE 34.041.286.902,62 1,8% 

7 MINISTERIO DOS TRANSPORTES 21.420.094.014,12 1,2% 

8 MINISTERIO DAS CIDADES 19.026.564.240,83 1,0% 

9 MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 14.439.519.455,49 0,8% 

10 MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO 13.069.703.138,62 0,7% 

11 MINISTERIO DA JUSTICA 10.556.463.291,63 0,6% 

12 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 8.875.697.277,74 0,5% 

13 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 8.417.802.107,85 0,5% 

14 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 7.731.423.417,62 0,4% 

15 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.312.937.325,97 0,3% 

16 MINISTERIO DO PLAN. ORCAMENTO E GESTAO 4.492.781.940,55 0,2% 

17 MINISTERIO DAS COMUNICACOES 2.316.398.262,96 0,1% 

18 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 2.283.956.783,64 0,1% 

19 MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 1.632.947.969,27 0,1% 

20 MINISTERIO DA CULTURA 1.247.646.029,59 0,1% 

21 MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR 1.203.736.396,86 0,1% 

22 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 559.825.507,40 0,0% 

23 MINISTERIO DO ESPORTE 450.744.312,83 0,0% 

24 MINISTERIO DO TURISMO 337.198.226,88 0,0% 

25 MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 123.873.650,22 0,0% 

    1.860.959.485.949,63 100% 

Tabela 4 – Recursos destinados pelo Governo Federal por Ministério em 2014. 
Fonte: Portal da transparência. Elaborado pelo autor. 
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No exercício de 2014, o Ministério da Educação foi o terceiro ministério em 

volume de recursos destinados pelo Governo Federal, somente sendo inferior aos 

Ministérios da Fazenda e da Previdência Social, conforme informações obtidas no 

portal da transparência25 e sintetizadas na Tabela 4.  

Ainda conforme levantamento realizado através do portal da transparência, o 

valor repassado somente às Universidades Federais em 2014 (Figura 9) foi superior 

ao destinado ao Ministério da Saúde, por exemplo, que recebeu 1,8% do total de 

recursos repassados pelo Governo Federal, enquanto essas receberam 2% dos 

recursos totais repassados. 

 

Figura 8 – Recursos destinados às Universidades Públicas Federais em 2014. 
Fonte: Portal da transparência. Elaborado pelo autor. 

 

O crescimento do investimento no ensino superior público teve um grande 

salto a partir da instituição do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), pelo Decreto nº 6.096 de 24 de abril 

de 2007. Através do Reuni o governo federal adotou uma série de medidas para 

retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições para que as 

universidades federais realizassem a expansão física, acadêmica e pedagógica da 

rede federal de educação superior26.  

Dado a importância dos serviços de educação superior para o 

desenvolvimento do país e o montante de recursos repassados ao Ministério da 

Educação, e deste às Universidades Públicas Federais, as mesmas foram 

selecionadas como Universo pela presente pesquisa. 

Do Universo das Universidades Públicas Federais, posteriormente, foi 

selecionada uma amostra de 5 Universidades, conforme critério de maior volume de 

recursos repassados pelo Governo Federal. Das 63 Universidades Públicas Federais, 

cadastradas no portal do e-mec27, às quais o governo destinou valores em 2014, 5 

                                                           
25 Portal da transparência. Disponível em: <http://transparencia.gov.br/>. Acesso em: 26 set. 2015. 
26 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Disponível 
em: <http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni>. Acesso em: 24 jun. 2016. 
27 Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior. Disponível em: <emec.mec.gov.br>. 
Acesso em: 21 jul. 2015. 

Total destinado em âmbito nacional em 2014 R$ 1.860.959.485.949,63 100% 
  

 Ministério da Educação R$      80.582.213.912,65 4%  

  Universidades Públicas Federais R$      38.133.783.306,07 2% 47% 
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delas correspondem a 25% do total de recursos recebidos. Este levantamento pode 

ser observado na Tabela 5 (para tabela completa, ver Apêndice A). 

Partindo do levantamento realizado na Tabela 5, foi selecionada pelo estudo 

a amostra de 5 Universidades com maior volume de recursos recebidos pelo Governo 

Federal: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Fundação Universidade de Brasília (UNB), Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

 

Ranking das Universidades Públicas Federais por montante de recursos destinados pelo 
Governo Federal no exercício de 2014 

Ranking Órgão/Entidade Vinculada Total no Ano (R$) % 
% por 

amostra 

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 2.756.623.942,29 7% 

25% 

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1.776.698.324,98 5% 

3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 1.749.882.911,49 5% 

4 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 1.600.152.913,31 4% 

5 UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO SUL 1.513.459.689,03 4% 

6 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 1.298.287.835,29 3% 

25% 

7 
UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

1.285.985.347,69 3% 

8 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 1.276.982.830,60 3% 

9 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 1.236.722.593,00 3% 

10 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 1.182.724.443,86 3% 

11 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 1.180.827.541,35 3% 

12 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 1.167.833.744,17 3% 

13 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 1.038.265.187,49 3% 

Demais 50 Universidades Públicas Federais 19.069.336.001,52 50% 50% 

Total destinado pelo Governo Federal 38.133.783.306,07 100% 100% 

Tabela 5 – Ranking das Universidades Públicas Federais por montante de recursos 
recebidos em 2014. 

Fonte: Portal da transparência. Elaborado pelo autor. 

 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi criada pelo Decreto nº 

14.343, de 7 de setembro de 1920, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro 

mediante a justaposição da Faculdade de Medicina, Escola Politécnica e Faculdade 

de Direito, previamente existentes. 

Conforme informado em seu Relatório de gestão do exercício de 2014, a 

UFRJ foi outrora denominada como Universidade do Brasil, através da Lei nº 452, de 

1937, quando passou a ser integrada por 15 escolas ou faculdades:  

 
 



90 
 

Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade Nacional de 
Educação; Escola Nacional de Engenharia; Escola Nacional de Minas e 
Metalurgia; Escola Nacional de Química; Faculdade Nacional de Medicina; 
Faculdade Nacional de Odontologia; Faculdade Nacional de Farmácia; 
Faculdade Nacional de Direito; Faculdade Nacional de Política e Economia; 
Escola Nacional de Agronomia; Escola Nacional de Veterinária; Escola 
Nacional de Arquitetura; Escola Nacional de Belas Artes e Escola Nacional 
de Música. (UFRJ, 2014, p.14) 
 
 

A Universidade do Brasil, com a reforma universitária iniciada em 1965, 

transformou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A UFRJ é uma instituição de ensino pública, que faz parte do Sistema Federal 

de educação do Ministério de Educação (MEC). A universidade atua no ensino 

superior com cursos de bacharelado, licenciatura e pós-graduacao; além da pesquisa 

básica e da aplicada.  

Com a adesão ao REUNI em 2007, o número de estudantes tem aumentado 

substancialmente. No exercício de 2010 a UFRJ possuía um total de 37.100 alunos 

de graduação e 10.549 de pós graduação, enquanto em 2014, a UFRJ registrou um 

total de 43.420 alunos matriculados na graduação e 12.005 alunos matriculados na 

pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado. 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi criada em 1927, à época 

denominada Universidade de Minas Gerais (UMG), estabelecida como instituição 

privada subsidiada pelo Estado, a partir da união das quatro escolas de nível superior 

então existentes em Belo Horizonte.  

Na década de 40 a UMG se tornou participante do Sistema Federal de ensino 

superior e, na mesma década, uma extensa área na região da Pampulha foi 

incorporada ao patrimônio da Universidade, possibilitando a construção de sua Cidade 

Universitária. Apesar de já fazer parte do sistema federal, somente em 1965 a UMG 

passa a ser denominada como Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

A UFMG possui em sua totalidade 4 campis, localizados em Pampulha, 

Saúde, Montes Claros e Tiradentes, 20 unidades acadêmicas, 48.949 alunos 

matriculados em seus 75 cursos de graduação presenciais, 276 cursos de pós 

graduação, além de seus 5 cursos de graduação, 19 cursos de extensão e 6 de 

especialização na modalidade à distância28. 

                                                           
28 Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: <https://www.ufmg.br>. Acesso em: 01 jul. 
2016. 
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A Universidade de Brasília (UNB) foi criada em 15 de dezembro de 1961, 

quando o então presidente da República João Goulart sancionou a Lei 3.998 

autorizando sua criação. Sua organização como Fundação – Fundação Universidade 

de Brasília - permite a esta reger a si própria, livre e responsavelmente como um 

serviço público e autônomo29. 

A UNB, inaugurada em 21 de abril de 1962, é hoje constituída por 26 institutos 

e faculdades e 21 centros de pesquisa especializados. Possui no total 28.570 alunos 

de graduação e 6.304 alunos divididos entre mestrado e doutorado.  

Os cursos oferecidos pela universidade se dividem em 109 cursos de 

graduação, 147 cursos de pós-graduação stricto sensu e 22 especializações lato 

sensu. Seus cursos são ministrados em quatro campi espalhados pelo Distrito 

Federal: Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Planaltina, Ceilândia e Gama. Os órgãos de 

apoio incluem o Hospital Universitário, a Biblioteca Central, o Hospital Veterinário e a 

Fazenda Água Limpa. 

A Universidade Federal Fluminense (UFF), criada pela Lei 3.848 de 18 de 

dezembro de 1960, foi chamada inicialmente de Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UFERJ). A denominação atual, Universidade Federal Fluminense, foi 

dada a partir de 5 de novembro de 1965, com a promulgação da Lei 4.381.  

Além de sua reitoria, 3 campis e unidades isoladas localizados no município 

de Niterói - RJ, a Instituição possui hoje unidades acadêmicas em oito municípios do 

interior do Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis (Instituto de Educação de Angra 

dos Reis); Campos dos Goytacazes (Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional); Macaé (Instituto de Ciências da Sociedade); Nova 

Friburgo (Instituto de Saúde de Nova Friburgo - ISNF); Petrópolis (Escola de 

Engenharia de Petrópolis); Rio das Ostras (Instituto de Ciência e Tecnologia); Santo 

Antônio de Pádua (Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior - INFES), 

e Volta Redonda, onde se situam o Instituto de Ciências Humanas de Volta Redonda, 

a Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica (EEIMVR), e o Instituto de Ciências 

Exatas (ICEx)30. 

Conforme informações disponibilizadas em seu portal na web, atualmente, a 

UFF é constituída por 40 Unidades de Ensino sendo 23 Institutos, 10 Faculdades, 6 

Escolas e 1 Colégio de Aplicação. São ao todo 124 Departamentos de 

                                                           
29 Universidade de Brasília. Disponível em: <http://www.unb.br>. Acesso em: 01 jul. 2016. 
30 Universidade Federal Fluminense. Disponível em: <http://www.uff.br>. Acesso em: 01 jul. 2016. 

http://www.uff.br/?q=cidade/angra-dos-reis
http://www.uff.br/?q=cidade/campos-dos-goytacazes
http://www.uff.br/?q=cidade/macae
http://www.uff.br/?q=cidade/nova-friburgo
http://www.uff.br/?q=cidade/nova-friburgo
http://www.uff.br/?q=noticias/04-12-2015/petropolis-ganha-primeira-universidade-federal-com-instalacao-de-campus-da-uff
http://www.uff.br/?q=cidade/rio-das-ostras
http://www.uff.br/?q=cidade/santo-antonio-de-padua
http://www.uff.br/?q=cidade/santo-antonio-de-padua
http://www.uff.br/?q=cidade/volta-redonda
http://www.uff.br/?q=br/diretores-de-unidade
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Gua_tF5poF-8D3oL8Zk9zbr0R3j34prgsVWbUoMtTM/edit#gid=1972253311
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Ensino, 129 Cursos de Graduação presenciais e 6 Cursos de Graduação a distância. 

Na Pós-Graduação Stricto Sensu são 80 programas de Pós-Graduação e 119 cursos, 

sendo 42 de Doutorado, 59 de Mestrado Acadêmico e 18 Mestrados Profissionais. A 

Pós-Graduação Lato Sensu apresenta 131 cursos de especialização e 32 programas 

de Residência Médica. 

A Universidade de Porto Alegre foi criada pelo Decreto Estadual 5.758 de 28 

de novembro de 1934, e em 1947 passa a se chamar Universidade do Rio Grande do 

Sul, a fim de nela serem integrados institutos do interior do Estado. A Universidade 

foi, então, integrada no Sistema Federal de Ensino Superior pela Lei nº 1.254, em 1º 

de setembro de 1950, passando a se denominar Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

A UFRGS é constituída dos órgãos da administração superior, do Hospital 

Universitário, das Unidades Acadêmicas (Institutos, Escolas ou Faculdades), de 

institutos especializados e de centros de estudos interdisciplinares. De acordo com 

informações obtidas em seu site31, a UFRGS oferece 89 modalidades de cursos 

de Graduação presenciais e 4 cursos a distância, 71 Mestrados Acadêmicos, 9 

Mestrados Profissionais e 68 Doutorados, abrangendo todas as áreas do 

conhecimento. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados por meio dos portais eletronicos das Universidades 

da amostra e de seus relatorios de gestão disponibilizados em seus portais e no portal 

do TCU. Serão analisados, para tanto, o grau de aderência das informações prestadas 

às boas práticas de governança, referentes aos princípios da transparência e 

accountability, princípios relacionados à prestação de contas e transparência nas 

informações publicadas às partes interessadas.   

Como parte complementar ao foco principal desta pesquisa, que é a avaliação 

dos relatórios de gestão e informações complementares a estes de acordo com as 

boas práticas de governança, será realizada uma análise nos portais das 

Universidades selecionadas, para fins de adequação das informações por elas 

prestadas às exigências da Lei de Acesso à Informação.  

                                                           
31 Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.ufrgs.br> Acesso em: 01 
jul. 2016. 

http://www.uff.br/?q=graduacao/coordenadores
http://www.uff.br/?q=ead/graduacao
https://sistemas.uff.br/sispos/candidatura/cursos?tipo_curso=2
http://www.uff.br/?q=residencia-medica-0
http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao
http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/pos-graduacao
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A metodologia aplicada, primeiramente, foi baseada na análise do 

cumprimento dos itens obrigatórios em suas páginas específicas de acesso à 

informação, segundo determina a Lei de Acesso à Informação.  

Após análise da adequação dos sites à Lei de Acesso à Informação, os 

relatórios de gestão foram avaliados pelo quadro síntese estabelecido a partir do 

estudo de manuais de boas práticas de governança pública, e quando a informação 

necessária não se encontrava disponível nos relatórios, foram consultados os dados 

divulgados nos sítios das universidades. 

  

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para fins de facilitar o entendimento e o desenvolvimento da presente 

pesquisa, o tratamento dos dados coletados será dividido em duas etapas: adequação 

dos portais eletrônicos com a Lei de Acesso à Informação e adequação dos Relatórios 

de Gestão e informações complementares às boas práticas de governança abordadas 

por este estudo. 

 

3.4.1 Análise da aderência das informações disponibilizadas nos portais das 

Universidades de acordo com a Lei de Acesso à Informação 

 

A primeira etapa será analisar a adequação das informações disponibilizadas 

nos portais das Universidades na internet de acordo com a Lei de Acesso à 

Informação (Lei 12.527/2011), e de maneira complementar, com o Decreto nº 7.724, 

de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito do 

Poder Executivo Federal. Esta etapa visa estabelecer um grau de compliance com a 

Lei de Acesso à Informação e possibilitar em comparativo do grau de adequação dos 

portais das Universidades abordadas pelo estudo. 

Para realizar esta etapa, foi elaborado o quadro 5, com 24 itens, que, se 

totalmente atendidos, representam 100% de aderência à Lei de Acesso à Informação. 

 

1 Estão disponíveis no site da entidade ou órgão... 
Pontuação 

Máxima 
Percentual 

1.1 
um banner em sua página inicial para acesso à seção específica de 
divulgação das informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas 

2,00 4% 
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1.2 
uma barra de identidade do Governo Federal com redirecionamento 
para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei de Acesso à 
Informação 

2,00 4% 

2 São divulgadas em sua seção específica... 
Pontuação 

Máxima 
Percentual 

2.1 estrutura organizacional 2,00 4% 

2.2 Competências 2,00 4% 

2.3 legislação aplicável 2,00 4% 

2.4 principais cargos e seus ocupantes 2,00 4% 

2.5 endereço e telefones das unidades 2,00 4% 

2.6 horários de atendimento ao público 2,00 4% 

2.7 
programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da 
unidade responsável 

2,00 4% 

2.8 
metas e resultados de programas, projetos, ações, obras e 
atividades com indicadores de resultado e impacto 

2,00 4% 

2.9 repasses ou transferências de recursos financeiros 2,00 4% 

2.10 execução orçamentária e financeira detalhada 2,00 4% 

2.11 
licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e 
resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho 
emitidas 

2,00 4% 

2.12 

remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, 
graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de 
custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como 
proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na 
ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 

2,00 4% 

2.13 respostas a perguntas mais frequentes da sociedade 2,00 4% 

2.14 
contato da autoridade de monitoramento, e telefone e correio 
eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 

2,00 4% 

3 O sítio na Internet do órgão ou entidade... 
Pontuação 

Máxima 
Percentual 

3.1 contém formulário para pedido de acesso à informação 2,00 4% 

3.2 
contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão 

2,00 4% 

3.3 
possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de 
modo a facilitar a análise das informações 

2,00 4% 

3.4 
indica instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via 
eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade 

2,00 4% 

3.5 garante a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência 2,00 4% 

3.6 

publica anualmente, até o dia 1° de junho, o  rol das informações 
requeridas e desclassificadas nos últimos doze meses; contendo 
código de indexação de documento; categoria da informação; 
indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;  
data da produção, da classificação e prazo da classificação 

2,00 4% 

3.7 
disponibiliza relatório estatístico com a quantidade de pedidos de 
acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos 

2,00 4% 

3.8 
disponibiliza informações estatísticas agregadas dos requerentes 
das informações 

2,00 4% 

TOTAL  48,00 100% 

Quadro 5 – Análise de aderência à Lei de Acesso à Informação. 
Fonte: Lei 12.527 de 18 nov. 2011. Elaborado pelo autor. 
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Ao atribuir a pontuação de cada item, foi utilizado o critério abordado por Silva 

(2012), que varia em três escalas de pontuação: atendido, atendido parcialmente e 

não atendido. Para tanto, serão considerados os seguintes critérios de pontuação:  

 

a) se o item for totalmente atendido, será atribuída a este a nota 2,00; 
 

b) se o item for atendido parcialmente, será atribuída a este a nota 1,00; 
 

c) se o item não foi atendido, será atribuída a este a nota 0. 
 

Após submeter os sites das Universidades ao quadro-síntese de adequação  

à Lei de Acesso à Informação, serão atribuídos percentuais de conformidade com a 

lei, de acordo com o discriminado no Quadro 5.  

 

3.4.2 Análise da aderência das informações prestadas ao público às boas 

práticas de governança pública 

 

Os relatórios de gestão, suas partes complementares e demais informações 

disponibilizadas nas páginas das Universidades são, nesta seção, objeto de análise 

da adequação às boas práticas de governança pública. 

Para realização desta etapa, foi elaborado um quadro que sintetiza as 

principais recomendações das normas publicadas pela IFAC e CIPFA (2014), OECD 

(2011), IIA (2014), FMI (2007), OPM e CIPFA (2004), e pelo TCU (2014). Os seguintes 

códigos e documentos orientadores de boas práticas de governança no setor público 

foram utilizados para construção do quadro-síntese: 

 

a) International Framework: Good Governance in the Public Sector (IFAC; 
CIPFA, 2014) e documento suplementar ao código; 
 

b) Avaliação da OCDE sobre o Sistema de Integridade da Administração 
Pública Federal Brasileira: Gerenciando riscos por uma Administração 
Pública mais íntegra (OCDE, 2011); 

 

c) Assessing Organizational Governance in the Public Sector (IIA, 2014); 
 

d) Manual de Transparência Fiscal (FMI, 2007); 
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e) The Good Governance Standard for Public Services (OPM; CIPFA, 2004); 
 

f) Governança Pública: Referencial básico de governança aplicável a órgãos 
e entidades da Administração Pública e ações indutoras de melhoria (TCU, 
2014); e documento complementar sobre o Levantamento de Capacidade 
de Governança Pública de Órgãos e Entidades da Administração Pública: 
Esfera Federal32.  

 

Em complemento aos códigos de governança adotados, foram consultadas a 

Instrução Normativa nº 63/2010, e suas atualizações, e a Portaria nº 90/2014, ambas 

publicadas pelo TCU, para fins de conferência na padronização da estrutura do 

Relatório anual de Prestação de Contas. 

Inicialmente foram elaborados quadros individuais com as boas práticas de 

governança abordadas por cada código, em seguida, as boas práticas foram 

agrupadas e sintetizadas em um quadro geral para facilitar o processo de análise. 

Com base nas contribuições de Bizerra (2011) e Silva (2012), para elaboração do 

quadro de adequação, as boas práticas foram agrupadas em categorias com 

finalidade de sistematizar o estudo e facilitar a compreensão das informações 

apresentadas.  

As boas práticas de governança foram agrupadas de acordo com as seguintes 

categorias: estrutura e processos organizacionais, gestão de pessoas, governança, 

estratégia, integridade, transparência e prestação de contas, controle e auditoria 

interna e compras públicas. Em sequência, foi consultada a teoria relacionada a cada 

boa prática de governança selecionada, com finalidade de adequar o instrumento de 

análise desenvolvido a aspectos teóricos. 

A atribuição da pontuação por cada prática de governança atendida, 

parcialmente atendida ou não atendida, segue o mesmo padrão estabelecido no item 

3.4.1. 

A seguir, serão apresentados os quadros elaborados a partir das boas 

práticas inerentes a cada categoria de governança. 

O Quadro 6 é referente à categoria “Estrutura e Processos organizacionais”, 

e se divide nos componentes “estrutura” e “papéis e responsabilidades”.  

Esta categoria diz respeito às práticas de divulgação da estrutura da 

organização, membros da alta administração e instâncias superiores, além de seus 

                                                           
32 Tribunal de Contas da União. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
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papéis e responsabilidades. Para esta categoria foram utilizadas recomendações de 

boas práticas da IIA (2014), FMI (2007), TCU (2014), IFAC e CIPFA (2014) e OPM e 

CIPFA (2004). 

 

Item Boas práticas de governança 
Pont. 

(p) 
máx. 

Pontos 
/categ. 
(p/c) 

Pontos 
/total 
(p/t) 

Padrão Utilizado 

Códigos Autores 

1 
Estrutura e Processos 
Organizacionais 

10,00 100% 5,9% 
  

1.1 Estrutura 6,00 60% 3,5%   

1.1.1 

A estrutura interna da organização, 
suas unidades, processos, políticas e 
procedimentos estão comunicados de 
forma clara às partes interessadas. 

2,00 20% 1,2% 
FMI (2007); 
IIA (2014) 

MELLO (2006) 

1.1.2 
Os membros dos conselhos, 
colegiados superiores e da alta 
administração estão designados. 

2,00 20% 1,2% TCU (2014) 
CATÓLICO 

(2012); SILVA 
(2012) 

1.1.3 
Os membros das instâncias internas 
de apoio à governança (controle 
interno) estão designados. 

2,00 20% 1,2% TCU (2014) SILVA (2012) 

1.2 Papéis e Responsabilidades 4,00 40% 2,4%   

1.2.1 

A divisão de responsabilidades entre 
os diferentes níveis da organização, 
bem como as relações entre eles, são 
claramente definidas. 

2,00 20% 1,2% 

FMI (2007); 
IFAC e 
CIPFA 

(2014); IIA 
(2014) 

MELLO (2006); 
ROCZANSKI e 
TOMASI (2010) 

1.2.2 

Papéis e responsabilidades dos 
conselhos, colegiados superiores e 
da alta administração estão definidos 
e incluem atividades relacionadas à 
tomada de decisão, elaboração, 
implementação, revisão de diretrizes, 
monitoramento e controle. 

2,00 20% 1,2% 

IIA (2014); 
OPM e 
CIPFA 

(2004); TCU 
(2014) 

MELLO (2006); 
MIRANDA e 

AMARAL 
(2011) 

Quadro 6 – Boas práticas de evidenciação para Estrutura e Processos Organizacionais. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria “Gestão de Pessoas” é dividida nos componentes “seleção, 

competências e capacitação”, “avaliação de desempenho” e “remuneração” e suas 

boas práticas encontram-se descritas no Quadro 7.  

Esta categoria aborda as boas práticas no processo de seleção de membros 

da alta administração e instâncias superiores, divulgação de sua remuneração, 

competências desejáveis para exercício da função, treinamento, capacitação e 

avaliação de desempenho do pessoal da organização e dos membros das instâncias 

superiores. Para esta categoria foram utilizadas recomendações de boas práticas da 

IIA (2014), TCU (2014), IFAC e CIPFA (2014) e OPM e CIPFA (2004). 
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Item Boas práticas de governança 
Pont. 

(p) 
máx. 

Pontos 
/categ. 
(p/c) 

Pontos 
/total 
(p/t) 

Padrão Utilizado 

Códigos Autores 

2 Gestão de Pessoas 22,00 100% 12,9%   

2.1 
Seleção, Competências e 
Capacitação 

10,00 45,5% 5,9% 
  

2.1.1 

O processo de seleção de membros 
dos conselhos de administração e da 
alta administração é realizado de 
forma transparente 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 
(2014); 
OPM e 
CIPFA 

(2004); TCU 
(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 

(2012); MELLO 
(2016) 

2.1.2 

Estão especificados o número de 
membros dos Conselhos, a 
frequência e o modo de reunião, e 
como suas decisões são tomadas. 

2,00 9,1% 1,2% IIA (2014) 

BARTH (2006); 
FIGUEIREDO e 

SANTOS 
(2014) 

2.1.3 

As competências desejáveis ou 
necessárias aos membros dos 
conselhos e da alta administração 
estão definidas e divulgadas. 

2,00 9,1% 1,2% 

TCU (2014); 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

BARTH (2006); 
FIGUEIREDO e 

SANTOS 
(2014); 

ROCZANSKI e 
TOMASI (2010) 

2.1.4 

A entidade realiza auditoria de 
habilidades de seu pessoal como 
forma de identificar pontos fortes e 
lacunas de competências. 

2,00 9,1% 1,2% 
OPM e 
CIPFA 
(2004) 

ROCZANSKI e 
TOMASI (2010) 

2.1.5 

A entidade realiza constantemente 
treinamento e capacitação de seu 
pessoal, inclusive de membros da 
alta administração. 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); IIIA 
(2014); 
OPM e 
CIPFA 
(2004) 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006); 
ROCZANSKI e 
TOMASI (2010) 

2.2 Avaliação de desempenho 8,00 36,4% 4,7%   

2.2.1 

As formas de avaliação e 
autoavaliação de desempenho, 
incluindo necessidades de formação 
e desenvolvimento, de seus 
membros individuais estão definidas 
e publicadas. 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 
(2014); 
OPM e 
CIPFA 
(2004) 

MELLO (2006) 

2.2.2 

As formas de avaliação e 
autoavaliação de desempenho, 
incluindo necessidades de formação 
e desenvolvimento, de membros da 
alta administração, Conselhos e 
Colegiado superior estão definidas e 
publicadas 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); IIA 
(2014); 
OPM e 
CIPFA 

(2004); TCU 
(2014) 

MELLO (2006) 

2.2.3 

O resultado das avaliações e 
autoavaliações de desempenho de 
membros da alta administração, 
Conselhos e Colegiado superior é 
divulgado. 

2,00 9,1% 1,2% TCU (2014) MELLO (2006) 

2.2.4 

As metas de desempenho para 
membros da alta administração, 
Conselhos e Colegiado superior 
estão definidos e publicados. 

2,00 9,1% 1,2% TCU (2014) BARTH (2006) 

2.3 Remuneração 4,00 18,2% 2,4%   
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2.3.1 

O conjunto de benefícios, financeiros 
e não financeiros, concedidos a 
membros da alta administração, aos 
conselhos e colegiado superior, são 
divulgados, ao menos de forma 
agregada.  

2,00 9,1% 1,2% TCU (2014) 

BAIRRAL 
(2013); 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 

(2012); MELLO 
(2006) 

2.3.2 
A entidade adota critérios de 
remuneração, nomeação e 
promoção por mérito. 

2,00 9,1% 1,2% 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

MELLO (2006); 
SILVA (2012) 

Quadro 7 – Boas práticas de evidenciação para Gestão de Pessoas. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria “Governança” é dividida nos componentes “Sistema de 

Governança” e “Práticas de governança”, conforme Quadro 8.  

 

Item Boas práticas de governança 
Pont. 

(p) 
máx. 

Pontos 
/categ. 
(p/c) 

Pontos 
/total 
(p/t) 

Padrão Utilizado 

Códigos Autores 

3 Governança 12,00 100% 7,1%   

3.1 Sistema de Governança 8,00 66,7% 4,7%   

3.1.1 
A entidade possui implantado um 
Sistema de Governança e identifica 
suas instâncias internas. 

2,00 16,7% 1,2% 

OPM e 
CIPFA 
(2004); 

TCU 
(2014) 

SILVA (2003) 

3.1.2 

Papéis e responsabilidades das 
instâncias internas de governança 
estão definidos e incluem atividades 
relacionadas à tomada de decisão, à 
elaboração, implementação e revisão 
de diretrizes, ao monitoramento e ao 
controle. 

2,00 16,7% 1,2% 
TCU 

(2014) 

MELLO (2006); 
MIRANDA e 

AMARAL (2011); 
PEREIRA (2010) 

3.1.3 

Os mandatos dos membros das 
instâncias internas de governança, 
assim como os requisitos para 
permanência no cargo ou função, 
estão definidos. 

2,00 16,7% 1,2% 
TCU 

(2014) 
PEREIRA (2010) 

3.1.4 

A entidade possui implantado um 
Sistema de Governança de TIC 
(Tecnologia da Informação e 
Comunicação) e garante a este uma 
supervisão adequada. 

2,00 16,7% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); IIA 
(2014) 

ROCZANSKI e 
TOMASI (2010); 
SANTOS (2012) 

3.2 Práticas de Governança 4,00 33,3% 2,4%   

3.2.1 
São adotados códigos de governança 
ou práticas promulgadas por um 
órgão influente na área. 

2,00 16,7% 1,2% 
TCU 

(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 

RIBEIRO (2012); 
CAVALCANTE e 

LUCA (2013); 
MELLO (2006); 
SILVA (2012) 

3.2.2 
São realizadas avaliações periódicas 
para melhoria contínua das práticas 
de governança adotadas. 

2,00 16,7% 1,2% 
IIA (2014); 

TCU 
(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 

RIBEIRO (2012) 

Quadro 8 – Boas práticas de evidenciação para Governança. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Esta categoria inclui as práticas referentes à implantação de um Sistema de 

governança, incluindo a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), papéis, responsabilidades e mandato de suas instâncias internas, além da 

divulgação de práticas de governança adotadas. Para esta categoria foram utilizadas 

recomendações de boas práticas da IIA (2014), TCU (2014), IFAC e CIPFA (2014) e 

OPM e CIPFA (2004). 

A categoria “Estratégia” abrange a “Gestão estratégica” e aborda práticas 

relacionadas à gestão da estratégia da organização, conforme Quadro 9.  

Para esta categoria foram utilizadas recomendações de boas práticas da IIA 

(2014) e do TCU (2014), as quais englobam a definição clara da estratégia, sua 

missão, visão e valores, estabelecimento de indicadores de desempenho, diretrizes 

de monitoramento e metas, além da transparência como ferramenta estratégica. 

 

Item Boas práticas de governança 
Pont. 

(p) 
máx. 

Pontos 
/categ. 
(p/c) 

Pontos 
/total 
(p/t) 

Padrão Utilizado 

Códigos Autores 

4 Estratégia 8,00 100% 4,7%   

4.1 Gestão estratégica 8,00 100% 4,7%   

4.1.1 

A estratégia da organização está 
definida de forma clara e explicita 
objetivos, iniciativas, indicadores de 
desempenho e metas. 

2,00 25,0% 1,2% 
IIA (2014); 

TCU 
(2014)  

GONÇALVES 
et al. (2010) 

4.1.2 
A missão, a visão e os valores da 
organização estão definidos. 

2,00 25,0% 1,2% 
TCU 

(2014) 
MELLO 
(2006) 

4.1.3 

O modelo de gestão da estratégia está 
definido e considera aspectos como 
transparência e envolvimento das partes 
interessadas. 

2,00 25,0% 1,2% 
TCU 

(2014) 

ROCZANSKI 
e TOMASI 

(2010) 

4.1.4 
São definidas e aplicadas diretrizes para 
monitoramento e avaliação da execução 
das iniciativas estratégicas . 

2,00 25,0% 1,2% 
TCU 

(2014) 
SILVA (2003) 

Quadro 9 – Boas práticas de evidenciação para Estratégia. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria “Integridade” é dividida nos componentes “Código de ética” e 

“Controle e denúncias”. As práticas desta categoria são relacionadas à adoção e 

aplicação de um Código de ética, e à implantação de mecanismos de controle de ética, 

como monitoramento de adesão ao código e denúncias de práticas não-éticas.  

Para essa categoria foram utilizadas recomendações de boas práticas da IIA 

(2014), TCU(2014), IFAC e CIPFA (2014) e OECD (2011), sintetizadas no Quadro 10. 
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Item Boas práticas de governança 
Pont. 

(p) 
máx. 

Pontos 
/categ. 
(p/c) 

Pontos 
/total 
(p/t) 

Padrão Utilizado 

Códigos Autores 

5 Integridade 22,00 100% 12,9%   

5.1 Código de Ética 10,00 45,5% 5,9%   

5.1.1 
A entidade adota um Código de Ética 
claro e relevante, e o divulga 
amplamente. 

2,00 9,1% 1,2% 

FMI (2007); 
IFAC e 
CIPFA 

(2014); IIA 
(2014); 
OECD 

(2011); TCU 
(2014);  

MELLO (2006); 
PEREIRA 

(2010); SILVA 
(2012); SILVA 

(2003) 

5.1.2 

O Código de Ética adotado é 
aplicável a toda organização, 
inclusive aos membros da alta 
administração, dos conselhos e do 
colegiado superior. 

2,00 9,1% 1,2% TCU (2014) 
MELLO (2006); 

PEREIRA 
(2010) 

5.1.3 

O Código de Ética define e comunica 
os valores e princípios da entidade,  
além de comportamentos esperados 
de agentes públicos. 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); TCU 
(2014) 

MELLO (2006); 
SILVA (2012) 

5.1.4 
O Código de Ética define tratamento 
para conflitos de interesses. 

2,00 9,1% 1,2% 
IIA (2014); 
TCU (2014) 

MELLO (2006); 
PEREIRA 

(2010) 

5.1.5 

O Código de Ética proíbe o 
recebimento de benefícios que 
possam influenciar as ações dos 
membros da alta administração, 
conselhos ou colegiado superior. 

2,00 9,1% 1,2% TCU (2014) MELLO (2006) 

5.2 Controle e denúncias 12,00 54,5% 7,1%   

5.2.1 

A entidade possui mecanismos de 
feedback que permitem denúncias 
diretamente às instâncias internas de 
governança. 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); TCU 
(2014) 

MELLO (2006); 
FIGUEIREDO e 

SANTOS 
(2014) 

5.2.2 
Estão implantados mecanismos para 
acompanhamento das denúncias 
pelas partes interessadas. 

2,00 9,1% 1,2% TCU (2014) 
FIGUEIREDO e 

SANTOS 
(2014) 

5.2.3 

Estão implantados mecanismos para 
monitoramento e avaliação da 
adesão do comportamento da 
administração e funcionários ao 
Código de Ética. 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); TCU 
(2014) 

MELLO (2006) 

5.2.4 

Estão implantados mecanismos de 
recompensa e sanções (correição) 
pelo cumprimento ou não do Código 
de Ética 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); IIA 
(2014); TCU 

(2014); 

MELLO (2006) 

5.2.5 
Práticas e procedimentos do Código 
de Ética são revistos regularmente. 

2,00 9,1% 1,2% 
OECD 
(2011) 

MELLO (2006) 

5.2.6 

A entidade identifica e avalia os 
riscos na adoção de padrões éticos 
ruins nos processos de tomada de 
decisões. 

2,00 9,1% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 
(2014); 
OECD 
(2011) 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006); 

MIRANDA e 
AMARAL 

(2011); SILVA 
(2012) 

Quadro 10 – Boas práticas de evidenciação para Integridade. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A categoria “Transparência e Prestação de Contas” é dividida nos 

componentes “Comunicação com stakeholders”, “Portais de transparência” e 

“Relatórios externos”. Nesta categoria as práticas são relacionadas à adoção de 

mecanismos que possibilitem a transparência e prestação de contas dos atos de 

gestão e contas públicas, além da participação da sociedade no controle e na tomada 

de decisão da entidade. Para esta categoria foi elaborado o Quadro 11, utilizando as 

recomendações de boas práticas da IIA (2014), TCU (2014), IFAC e CIPFA (2014), 

FMI (2007) e OECD (2011). 

 

Item Boas práticas de governança 
Pont. 

(p) 
máx. 

Pontos 
/categ. 
(p/c) 

Pontos 
/total 
(p/t) 

Padrão Utilizado 

Códigos Autores 

6 
Transparência e Prestação de 
Contas 

44,00 100% 25,6% 
  

6.1 
Comunicação com stakeholders e 
Controle Social 

14,00 31,8% 8,1% 
  

6.1.1 

Os mecanismos que viabilizam a 
participação social na governança e 
na tomada de decisão da 
organização estão definidos e 
implantados. 

2,00 4,5% 1,2% TCU (2014) 

BINGHAM, 
NABATCHI e 

LEARY (2005); 
CRUZ e 

FERREIRA 
(2008); 

FIGUEIREDO e 
SANTOS 

(2014); MELLO 
(2006) 

6.1.2 

Canais de comunicação para 
acesso, solicitação, 
encaminhamento e gestão de 
informações recebidas estão 
implantados e divulgados. 

2,00 4,5% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); TCU 
(2014) 

BINGHAM, 
NABATCHI e 

LEARY (2005); 
CRUZ e 

FERREIRA 
(2008); SILVA 

(2012) 

6.1.3 

A política da organização deixa claro 
como serão utilizadas as pesquisas, 
feedback e auditorias participativas 
na tomada de decisão. 

2,00 4,5% 1,2% 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

BINGHAM, 
NABATCHI e 

LEARY (2005); 
CRUZ e 

FERREIRA 
(2008); 

FIGUEIREDO e 
SANTOS 

(2014); MELLO 
(2006) 

6.1.4 

O desempenho, a disponibilidade e 
a adequação dos canais de 
comunicação são avaliados e 
monitorados. 

2,00 4,5% 1,2% TCU (2014) 

FIGUEIREDO e 
SANTOS 

(2014); SILVA 
(2012) 

6.1.5 

A satisfação das partes interessadas 
com as informações prestadas e o 
atendimento de suas necessidades 
é avaliada e monitorada.  

2,00 4,5% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); TCU 
(2014) 

SILVA (2012) 

6.1.6 

A entidade publica Cartas de 
Serviços ao Cidadão, com 
informações suficientes sobre 
serviços, direitos e deveres, e 
canais disponíveis para feedback. 

2,00 4,5% 1,2% 
OECD 
(2011) 
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6.1.7 

Os resultados sobre a aplicação das 
Cartas de Serviços ao Cidadão são 
acompanhados, avaliados e 
comunicados, incluindo a publicação 
de análises quantitativas e 
qualitativas nos relatórios de gestão. 

2,00 4,5% 1,2% 
OECD 
(2011) 

  

6.2 Portais de transparência 8,00 18,2% 4,7%   

6.2.1 
Facilidade no acesso a informações 
relevantes no site da entidade. 

2,00 4,5% 1,2% 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

VIANA et al 
(2013) 

6.2.2 

O portal de transparência da 
entidade informa sobre: execução 
orçamentária; licitações públicas; 
contratos administrativos; convênios 
e contratos de repasse;  despesas 
com diárias e passagens;  legislação 
e regulamentação; Carta de 
Serviços ao Cidadão. Além de 
publicar seus relatórios anuais de 
gestão e relatórios de auditoria 
externa. 

2,00 4,5% 1,2% 
OECD 
(2011) 

VIANA et al 
(2013) 

6.2.3 

O portal de transparência da 
entidade permite análises 
comparativas diretas entre dados 
sobre despesas públicas em 
diferentes anos e download de 
dados de receitas e despesas. 

2,00 4,5% 1,2% 
OECD 
(2011) 

VIANA et al 
(2013) 

6.2.4 

A entidade mantém registros e 
realiza auditorias de desempenho 
no cumprimento às obrigações de 
acesso à informação. 

2,00 4,5% 1,2% 
OECD 
(2011) 

VIANA et al 
(2013) 

6.3 Relatórios Externos 22,00 50% 12,8%   

6.3.1 

O relatório de gestão é elaborado 
em tempo hábil e encontra-se 
disponível para consulta em um 
prazo razoável após o término do 
exercício. 

2,00 4,5% 1,2% TCU (2014) 

BAIRRAL 
(2013); MELLO 

(2006); 
MIRANDA e 

AMARAL 
(2011); SILVA 
(2012); VIANA 

et al (2013) 

6.3.2 

A entidade publica relatórios anuais 
de gestão, em uma linguagem 
imparcial, clara e compreensível ao 
público-alvo. 

2,00 4,5% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); TCU 
(2014) 

BOGONI et al 
(2010); MELLO 

(2006) 

6.3.3 

Além do relatório anual, são 
publicados relatórios mais 
frequentes, com periodicidade ao 
menos trimestral, sobre a execução 
orçamentária. 

2,00 4,5% 1,2% FMI (2007) 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 

(2012); VIANA 
et al (2013) 

6.3.4 
O Relatório de Gestão menciona a 
adoção leis e regulamentos aos 
quais a entidade se submete. 

2,00 4,5% 1,2% 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

SILVA (2012) 

6.3.5 

O padrão dos autos iniciais, a 
estrutura e informações constantes 
no processo de prestação de contas 
anual seguem o disposto pela IN nº 
63/2010 e pela Portaria nº 90/2014 
do TCU. 

2,00 4,5% 1,2% 

TCU - IN 
63/2010 e 
Portaria 
90/2014 

GONÇALVES 
et al. (2010); 

PEREIRA 
(2010); SILVA, 
VASCONCELO

S e SILVA 
(2012) 
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6.3.6 

O regime contábil utilizado é 
informado e baseado nas normas 
internacionais de Contabilidade do 
Setor Público (IPSAS). 

2,00 4,5% 1,2% 

FMI (2007); 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006); 
SILVA (2012) 

6.3.7 
O sistema contábil realiza a 
contabilização e a declaração de 
dados pelo regime de competência 

2,00 4,5% 1,2% FMI (2007) SILVA (2012) 

6.3.8 

A satisfação das partes interessadas 
com o conteúdo e a qualidade da 
prestação de contas é avaliada e 
monitorada.  

2,00 4,5% 1,2% TCU (2014) 
BIZERRA 

(2011); VIANA 
et al (2013)  

6.3.9 

São publicadas informações 
comparáveis às dos dois exercícios 
anteriores, juntamente com 
previsões e análises de 
sensibilidade dos principais 
agregados orçamentários para dois 
exercícios posteriores. 

2,00 4,5% 1,2% FMI (2007) 

BIZERRA 
(2011); 

BOGONI et al 
(2010) 

6.3.10 
São publicadas as demonstrações 
financeiras juntamente com o 
parecer de auditoria. 

2,00 4,5% 1,2% 

FMI (2007); 
IFAC e 
CIPFA 

(2014); TCU 
(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 
(2012); 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006); 
SILVA (2012) 

6.3.11 

São publicadas decisões do órgão 
de controle externo quanto à 
regularidade das informações 
constantes no Relatório de Gestão. 

2,00 4,5% 1,2% 

FMI (2007); 
IFAC e 
CIPFA 

(2014); TCU 
(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 

(2012) 

Quadro 11 – Boas práticas de evidenciação para Transparência e Prestação de Contas. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria “Controle” se divide nas práticas relacionadas aos componentes 

de “Gestão de Riscos”, “Auditoria Interna”, “Gestão de desempenho” e “Gestão 

financeira e orçamentária”. Para esta categoria foram utilizadas recomendações de 

boas práticas de todos os códigos abordados pelo estudo. O Quadro 12 descreve as 

boas práticas referentes à Categoria de Controle. 

 

Item Boas práticas de governança 
Pont. 

(p) 
máx. 

Pontos 
/categ. 
(p/c) 

Pontos 
/total 
(p/t) 

Padrão Utilizado 

Códigos Autores 

7 Controle 46,00 100% 26,7%   

7.1 Controle Interno 4,00 8,7% 2,3%   

7.1.1 
A entidade estabelece e mantém uma 
estrutura de controle interno 
adequada 

2,00 4,3% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 
(2014); 
OECD 

(2011); TCU 
(2014) 

SILVA (2003); 
VIANA et al 

(2012) 



105 
 

7.1.2 

A entidade publica uma declaração 
anual sobre o controle interno, 
incluindo planos de ação para reduzir 
riscos críticos e corrigir eventuais 
deficiências. 

2,00 4,3% 1,2% 

OECD 
(2011); 
OPM e 
CIPFA 

(2004); TCU 
(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 
(2012); 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006); 

VIANA et al 
(2012) 

7.2 Gestão de Riscos 6,00 13,0% 3,5%   

7.2.1 

A entidade implementa a gestão de 
riscos como ferramenta estratégica e 
define os responsáveis por coordená-
la. 

2,00 4,3% 1,2% 
OECD 

(2011); TCU 
(2014) 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006); 

MIRANDA e 
AMARAL 

(2011); SILVA 
(2012) 

7.2.2 

Os principais riscos financeiros, 
estratégicos e operacionais são 
relatados de forma abrangente, pelo 
menos anualmente. 

2,00 4,3% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 
(2014); 
OPM e 
CIPFA 
(2004) 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006); 
SILVA (2012) 

7.2.3 
O Relatorio anual discute os riscos 
reais encontrados e como eles foram 
tratados.  

2,00 4,3% 1,2% 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006) 

7.3 Auditoria Interna 12,00 26,1% 7,0%   

7.3.1 
As competências necessárias ao 
desempenho das funções de 
auditoria interna estão identificadas. 

2,00 4,3% 1,2% TCU (2014) 
CAVALCANTE 
e LUCA (2013) 

7.3.2 

O planejamento, os objetivos, 
indicadores e metas de desempenho 
para a função de auditoria interna 
estão estabelecidos  

2,00 4,3% 1,2% TCU (2014) 
CAVALCANTE 
e LUCA (2013) 

7.3.3 

São publicados relatórios periódicos 
sobre a garantia da qualidade da 
atividade de auditoria interna, pelo 
menos a cada cinco anos. 

2,00 4,3% 1,2% IIA (2014) 
CAVALCANTE 
e LUCA (2013) 

7.3.4 

É estipulado um Comitê de Auditoria, 
cujo mandato de supervisão abrange 
áreas como ética, governança, riscos, 
controle interno, auditoria, 
demonstrações financeiras e 
prestação de contas públicas. 

2,00 4,3% 1,2% IIA (2014) 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006); 
SILVA (2003) 

7.3.5 
O Comitê de auditoria é composto de 
no mínimo três membros, cuja 
maioria vêm de fora do governo. 

2,00 4,3% 1,2% IIA (2014) 
MELLO (2006); 

PEREIRA 
(2010) 

7.3.6 
É avaliado o desempenho e 
contribuição da auditoria interna e de 
cada um de seus membros 

2,00 4,3% 1,2% 
IIA (2014); 

OECD 
(2011) 

MIRANDA e 
AMARAL 

(2011) 

7.4 Gestão de desempenho 16,00 34,8% 9,3%   

7.4.1 
As metas e resultados a serem 
alcançados foram definidos pela alta 
administração. 

2,00 4,3% 1,2% TCU (2014) 
GONÇALVES 
et al. (2010) 

7.4.2 

O desempenho da gestão em termos 
de benefícios econômicos, sociais e 
ambientais é avaliado, direcionado e 
monitorado. 

2,00 4,3% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 

(2014); IIA 
(2014); 
OPM e 
CIPFA 

(2004); TCU 
(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 
(2012); 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
MELLO (2006) 
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7.4.3 
São publicados indicadores de 
desempenho com base em 
programas e resultados. 

2,00 4,3% 1,2% 

FMI (2007); 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

CATÓLICO 
(2012); 

GONÇALVES 
et al. (2010); 
VIANA et al 

(2013) 

7.4.4 O desempenho atual é comparado às 
metas estabelecidas inicialmente. 

2,00 4,3% 1,2% 

FMI (2007); 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 
(2012); 

CAVALCANTE 
e LUCA (2013); 
GONÇALVES 
et al. (2010); 

MELLO (2006) 

7.4.5 

O benchmarking é usado para fins de 
comparação de qualidade financeira 
e de serviços com outras 
organizações similares. 

2,00 4,3% 1,2% 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

BIZERRA, 
ALVES e 
RIBEIRO 

(2012); MELLO 
(2006); SILVA 

(2012) 

7.4.6 
A satisfação das partes interessadas 
com os serviços e produtos da 
organização é monitorada e avaliada. 

2,00 4,3% 1,2% 

IFAC e 
CIPFA 
(2014); 
OPM e 
CIPFA 

(2004); TCU 
(2014) 

SILVA (2012) 

7.4.7 
A imagem da organização perante as 
partes interessadas, em especial a 
confiança, é monitorada e avaliada. 

2,00 4,3% 1,2% TCU (2014) SILVA (2012) 

7.4.8 
São definidas ações a serem 
adotadas quando o desempenho é 
insatisfatório. 

2,00 4,3% 1,2% TCU (2014) ROCHA (2011) 

7.5 Gestão Financeira e Orçamentária 8,00 18,2% 4,7%   

7.5.1 
Os custos da entidade são 
identificados e estimados de forma 
rigorosa. 

2,00 4,5% 1,2% FMI (2007) 

FIGUEIREDO e 
SANTOS 

(2014); VIANA 
et al (2013) 

7.5.2 

O planejamento de recursos de 
médio e longo prazo são informados 
por uma projeção de fontes de 
receitas e despesas 

2,00 4,5% 1,2% 
IFAC e 
CIPFA 
(2014) 

GONÇALVES 
et al. (2010); 

MELLO (2006) 

7.5.3 

São realizadas estimativas do 
impacto de cada novo programa e 
proposta política sobre as receitas e 
a despesas. 

2,00 4,5% 1,2% FMI (2007) SILVA (2012) 

7.5.4 

Os desvios em relação aos níveis de 
receita e despesa autorizados no 
orçamento são explicados de forma 
clara. 

2,00 4,5% 1,2% FMI (2007) 
BOGONI et al 

(2010) 

Quadro 12 – Boas práticas de evidenciação para Controle. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por último, foi elaborado o Quadro 13, com as boas práticas de governança 

aplicáveis na evidenciação e prestação de contas adequadas aos processos de 

compras públicas, retiradas do Código publicado pela OECD (2011).  
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Item Boas práticas de governança 
Pont. 

(p) 
máx. 

Pontos 
/categ. 
(p/c) 

Pontos 
/total 
(p/t) 

Padrão Utilizado 

Códigos Autores 

8 Compras Públicas 8,00 100% 4,7%   

8.1 Integridade nas Licitações 8,00 100% 4,7%   

8.1.1 

São publicadas informações relativas 
às licitações públicas, incluindo  o 
levantamento e análise das licitações e 
dos contratos firmados com dispensa 
de licitação, bem como dos realizados 
em regime de urgência. 

2,00 25,0% 1,2% 
OECD 
(2011) 

FIGUEIREDO e 
SANTOS 
(2014); 

ROCZANSKI e 
TOMASI (2010) 

8.1.2 
A entidade possui ou adota um manual 
de boas práticas na área de compras 
públicas. 

2,00 25,0% 1,2% 
OECD 
(2011) 

SILVA (2012) 

8.1.3 

São divulgados indicadores de 
desempenho nos processos licitatórios, 
como: o número de recursos 
registrados, o tempo de demora entre a 
abertura de propostas e a assinatura 
do contrato, o número de alterações 
nos contratos, e aumentos de preço. 

2,00 25,0% 1,2% 
OECD 
(2011) 

FIGUEIREDO e 
SANTOS 

(2014); SILVA 
(2012) 

8.1.4 
A entidade identifica e avalia os riscos 
presentes em cada etapa do processo 
de compra. 

2,00 25,0% 1,2% 
OECD 
(2011) 

FIGUEIREDO e 
SANTOS 

(2014); SILVA 
(2012) 

Quadro 13 – Boas práticas de evidenciação para Compras Públicas. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria de “Compras públicas” é composta pelas práticas relacionadas à 

“Integridade nas licitações”, às quais tem por objetivo, em suma, a transparência nas 

informações sobre licitações e sua dispensa, as práticas adotadas na área de 

compras, seus indicadores de desempenho e controle de riscos.  

 

3.5 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS UTILIZADOS 

 

O método utilizado não deve ser assumido como uma forma precisa de 

avaliação da governança pública, mas como um instrumento de conformidade com os 

códigos abordados pelo estudo e uma forma de avaliação que auxilie na melhoria da 

governança adotada por entidades do setor público e nas informações prestadas ao 

público externo. 

Foram extraídas dos documentos somente as práticas de governança que, 

por entendimento do autor, pudessem ser verificadas e analisadas através da 

prestação de contas e transparência dos relatórios anuais de gestão, e suas partes 

complementares, inclusive por meio de informações adicionais disponibilizadas nos 

portais das Universidades.  
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Apesar de se tratar de um estudo baseado em informações prestadas pelas 

Universidades Públicas Federais, não foram utilizadas como metodologia as 

entrevistas e pesquisas de campo. Logo, ficam excluídas da pesquisa as práticas de 

governança que não possam ser verificadas através de análise externa, por meio de 

informações constantes nas páginas da web, Relatórios de Gestão e suas partes 

complementares. 
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO: ADERÊNCIA ÀS BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

4.1 ANÁLISE DA ADERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NOS 

PORTAIS DAS UNIVERSIDADES DE ACORDO COM A LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

 

A tabela a seguir é o resultado da aplicação do modelo proposto por este 

estudo para análise da adequação dos portais das Universidades da amostra 

selecionada às diretrizes da Lei de Acesso à Informação. 

 

Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS 

Pontos (%) Pontos (%) Pontos (%) Pontos (%) Pontos (%) 

1.1 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 

1.2 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 

2.1 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 

2.2 1,00 2% 1,00 2% 2,00 4% 0,00 0% 2,00 4% 

2.3 2,00 4% 0,00 0% 2,00 4% 0,00 0% 0,00 0% 

2.4 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 

2.5 2,00 4% 1,00 2% 2,00 4% 2,00 4% 1,00 2% 

2.6 1,00 2% 1,00 2% 2,00 4% 1,00 2% 2,00 4% 

2.7 0,00 0% 0,00 0% 1,00 2% 1,00 2% 0,00 0% 

2.8 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

2.9 0,00 0% 2,00 4% 0,00 0% 2,00 4% 2,00 4% 

2.10 0,00 0% 2,00 4% 0,00 0% 2,00 4% 0,00 0% 

2.11 2,00 4% 1,00 2% 1,00 2% 1,00 2% 1,00 2% 

2.12 1,00 2% 1,00 2% 0,00 0% 1,00 2% 1,00 2% 

2.13 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 0,00 0% 2,00 4% 

2.14 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 1,00 2% 

3.1 2,00 4% 2,00 4% 0,00 0% 2,00 4% 2,00 4% 

3.2 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 

3.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

3.4 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 2,00 4% 

3.5 2,00 4% 0,00 0% 2,00 4% 2,00 4% 0,00 0% 

3.6 1,00 2% 1,00 2% 0,00 0% 1,00 2% 1,00 2% 

3.7 0,00 0% 1,00 2% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

3.8 0,00 0% 1,00 2% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Total 30,00 63% 30,00 63% 28,00 58% 29,00 60% 27,00 56% 

Tabela 6 – Aplicação do modelo de adequação dos portais das Universidades à Lei de 
Acesso à Informação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A análise da aderência dos sites das Universidades da amostra, de acordo 

com a Lei de Acesso à informação, traz como resultados uma adequação ainda 

parcial, com uma média de 60% de adequação à lei. Tratando-se de uma lei publicada 

em 2011, que entrou em vigor a partir de maio de 2012, há a necessidade de uma 

maior atenção e investimento das Universidades na transparência e divulgação de 

suas informações em seus sites e portais de acesso à informação.     

Somente 6 itens da lei foram cumpridos integralmente por todas as 

Universidades, no entanto, em alguns destes itens a dificuldade de acesso pode 

prejudicar a transparência das informações. No item 1.1, o banner de acesso às 

páginas específicas de acesso à informação das entidades,  apesar de disponível, é 

de difícil acesso no site da UNB. Com relação à divulgação da estrutura 

organizacional, item 2.1, a ausência de um organograma da UFMG pode dificultar a 

compreensão por parte do usuário da informação.  

Apesar de ser atendido por todas as 5 Universidades, uma importante 

informação complementar ao item 3.4 seria a disponibilização do horário de 

atendimento ao público (2.6), por facilitar a comunicação, principalmente por via 

telefônica e presencial. Essa informação não está disponível nas páginas da UFRJ, 

UFMG e UFRGS, que só informam o horário de atendimento do setor responsável 

pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).   

Com relação ao total dos itens de divulgação de informações de impacto 

financeiro e orçamentário (2.7 a 2.12), somente 37% das determinações da Lei de 

Acesso à Informação, em média, são publicadas pelas Universidades.  

O item 2.7 é divulgado apenas parcialmente pela UNB e pela UFF, não 

havendo menção do mesmo nas páginas das demais universidades. No site da UNB 

são publicadas somente 4 obras de 2016, não sendo divulgados programas, projetos, 

ações e atividades com indicadores de resultado e impacto. Na página da UFF não 

são divulgadas as unidades responsáveis e não há menção a respeito de obras nela 

realizadas. 

Apesar de se tratar de um item de grande importância no processo de 

transparência e prestação de contas públicas, nenhuma das Universidades do estudo 

divulgou em suas páginas as metas e resultados de programas, projetos, ações, obras 

e atividades com indicadores de resultado e impacto (item 2.8).  

Os repasses ou transferências de recursos financeiros (2.9) e a execução 

orçamentária e financeira detalhada (2.10) tampouco são divulgados amplamente por 
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todas as Universidades. Somente divulgam amplamente o item 2.9 a UFMG, UFF e a 

UFRGS. O item 2.10 não é atendido pela UFRJ, UNB e UFRGS, e é amplamente 

atendido pela UFMG e UFF, que disponibilizam link de acesso ao portal da 

transparência com as informações a respeito de convênios firmados e valores 

repassados.  

Informações a respeito das licitações e contratos (2.11) só são totalmente 

atendidas no portal da UFRJ, que disponibiliza amplo acesso aos editais, licitações e 

contratos na íntegra, com informações sobre todas as modalidades de licitação, 

contratos vigentes, encerrados, multas, informando ainda os respectivos valores, 

vigência e prazo. No portal das demais Universidades, é disponibilizado um link para 

acesso às informações por meio do portal da transparência, no entanto, para acesso 

a editais, atas, anexos, resultados e informações adicionais é necessário preencher 

um formulário e, em todos os casos, ao final, é informado que “o órgão não possui 

email para este assunto” e as informações não são fornecidas. 

A UNB não menciona em seu portal informações a respeito de remunerações 

e vencimentos (item 2.12), nas páginas das demais Universidades não existem 

informações a respeito de valores pagos a terceirizados.   

Alguns sites ainda apresentaram problemas com relação aos links 

disponibilizados, como ocorre nos portais da UFF e da UNB. A UFF disponibiliza links 

como “horário de atendimento”, “competências” e “base jurídica” que direcionam a 

páginas sem informações. No site da UNB, o link para “consulta pública aos 

convênios” encontra-se corrompido.    

 

4.2 ANÁLISE DA ADERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO PÚBLICO DE 

ACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

 

Os resultados apresentados nesta seção são referentes à aderência dos 

relatórios de gestão do exercício de 2014 e informações complementares 

disponibilizadas nos portais da internet da amostra das Universidades Públicas 

Federais selecionada, às boas práticas de governança. 

Para melhor análise e compreensão dos resultados obtidos por este estudo, 

os dados serão retratados separadamente por categorias, conforme discriminado nos 

quadros da seção 3.4.2. Em sequência, os resultados serão apresentados e 

analisados de forma conjunta na seção 4.2.9.  
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Para cada uma das pontuações atribuídas às informações prestadas, de 

acordo com as categorias definidas, foram calculados percentuais parciais de 

adequação, por meio do cálculo da pontuação do item (p) dividida pela pontuação 

máxima da categoria em questão (c). Para análise conjunta dos dados, foram 

calculados os percentuais totais de adequação, através da divisão da pontuação do 

item (p) pela pontuação máxima total (t). 

 

4.2.1 Categoria Estrutura e Processos Organizacionais 

 

A adequação das informações prestadas pelas Universidades selecionadas 

por esta pesquisa, de acordo com as boas práticas de governança inseridas na 

categoria 1 “Estrutura e Processos Organizacionais” foi avaliada por meio da tabela 7. 

 

Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS Média 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

1.1 5,00 50,0% 6,00 60,0% 6,00 60,0% 5,00 50,0% 6,00 60,0% 5,60 56,0% 

1.1.1 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 

1.1.2 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 1,00 10,0% 2,00 20,0% 1,80 18,0% 

1.1.3 1,00 10,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 1,80 18,0% 

1.2 4,00 40,0% 3,00 30,0% 4,00 40,0% 4,00 40,0% 4,00 40,0% 3,80 38,0% 

1.2.1 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 

1.2.2 2,00 20,0% 1,00 10,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 2,00 20,0% 1,80 18,0% 

Total 9,00 90,0% 9,00 90,0% 10,00 100,0% 9,00 90,0% 10,00 100,0% 9,40 94,0% 

Tabela 7 – Aplicação do modelo de adequação das informações evidenciadas às boas 
práticas de governança: categoria Estrutura e Processos Organizacionais. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categoria 1 é composta por 2 itens, que tratam a respeito das informações 

relacionadas à Estrurura da Organização (1.1), que corresponde a 60% dos pontos 

desta categoria, e a respeito dos papéis e responsabilidades (1.2), que contém 40% 

dos pontos. 

Para esta categoria todas as universidades do estudo demonstram divulgar 

adequadamente informações a respeito de suas “Estruturas e Processos 

Organizacionais”. Só não obtiveram a pontuação máxima a UFRJ, UFF e UFMG, com 

9 de 10 pontos, por não haver, respectivamente, a divulgação de todos os membros 
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das instâncias internas de governança, dos conselhos e colegiados superiores e, no 

caso da UFMG, por definir de forma sucinta em seu relatório de gestão os papéis e 

responsabilidades dos conselhos, colegiados superiores e da alta administração, o 

que impossibilitou o acesso completo às informações avaliadas. 

 

4.2.2 Categoria Gestão de Pessoas 

 

Para a segunda categoria avaliada, “Gestão de Pessoas”, foram analisadas 

as informações prestadas referentes aos itens “Seleção, Competências e 

Capacitação” (2.1), “Avaliação de Desempenho” (2.2) e “Remuneração” (2.3). 

Os resultados demonstram uma divulgação isatisfatória, de 30% em média, 

de informações relacionadas à gestão de pessoas (tabela 8). 

  

Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS Média 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

2.1 5,00 22,7% 4,00 18,2% 4,00 18,2% 6,00 27,3% 5,00 22,7% 4,80 21,8% 

2.1.1 1,00 4,5% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 1,40 6,4% 

2.1.2 2,00 9,1% 2,00 9,1% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 2,00 9,1% 1,60 7,3% 

2.1.3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

2.1.4 1,00 4,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 0,60 2,7% 

2.1.5 1,00 4,5% 1,00 4,5% 2,00 9,1% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 1,20 5,5% 

2.2 0,00 0,0% 1,00 4,5% 0,00 0,0% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 1,00 4,5% 

2.2.1 0,00 0,0% 1,00 4,5% 0,00 0,0% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 1,00 4,5% 

2.2.2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

2.2.3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

2.2.4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

2.3 1,00 4,5% 0,00 0,0% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 0,80 3,6% 

2.3.1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

2.3.2 1,00 4,5% 0,00 0,0% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 0,80 3,6% 

Total 6,00 27,3% 5,00 22,7% 5,00 22,7% 9,00 40,9% 8,00 36,4% 6,60 30,0% 

Tabela 8 – Aplicação do modelo de adequação das informações evidenciadas às boas 
práticas de governança: categoria Gestão de Pessoas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De acordo com a pesquisa, são omitidas ou não existem informações relativas 

a competências, capacitação, avaliação de desempenho, metas, remuneração e 

eleição dos membros dos colegiados superiores e da alta administração. Nenhuma 

das universidades participantes do estudo divulgam, em seus relatórios de gestão ou 

em seus portais da internet, informações a respeito das competências desejáveis ou 

necessárias aos membros dos conselhos e alta administração (2.1.3), formas de 

avaliação de seu desempenho (2.2.2), resultados destas avaliações (2.2.3), metas de 

desempenho (2.2.4) e remuneração paga (2.3.1) aos membros da alta administração, 

conselhos e colegiados superiores. 

Não é informado pela UFRJ, UFMG e UNB como é realizado o processo de 

eleição dos membros dos Conselhos e Colegiados Superiores, somente é 

mencionado em seus sítios eletrônicos a realização de eleições para reitor, o que 

justifica a pontuação parcial que recebem no item 2.1.1.  

Exceto pela UNB, os dados relacionados aos treinamentos e capacitações 

oferecidos pelas universidades não fazem referência à capacitação da alta 

administração (item 2.1.5). 

Somente a UFRJ e a UFF mencionaram realizar auditoria das habilidades de 

seus membros (item 2.1.4), com intuito de identificar pontos fortes e lacunas de 

competência para oferecer melhores oportunidades de capacitação ou para melhor 

alocação de seu pessoal. No caso da UFRJ, este mapeamento é realizado somente 

em algumas áreas isoladas, e não na entidade como um todo, conforme informações 

disponíveis em seu Relatório de Gestão. 

As formas de avaliação de desempenho de seus membros individuais e seus 

resultados (item 2.2.1) não são publicadas pela UFRJ e pela UNB. A UFMG divulga 

em seu Relatório de Gestão que realiza a avaliação de desempenho, mas não 

transparece seus resultados e métodos de avaliação.  

 

4.2.3 Categoria Governança 

 

A terceira categoria de boas práticas de governança avaliada por este estudo 

diz respeito ao Sistema de Governança e práticas de governança adotadas pelas 

entidades. As informações desta categoria são divulgadas em uma média de 56,7% 

pelas universidades da amostra, conforme discrimina a Tabela 9.   
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Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS Média 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

3.1 6,00 50,0% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 

3.1.1 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 

3.1.2 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 

3.1.3 1,00 8,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,20 1,7% 

3.1.4 1,00 8,3% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 2,00 16,7% 1,80 15,0% 

3.2 1,00 8,3% 1,00 8,3% 2,00 16,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,80 6,7% 

3.2.1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,00 8,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,20 1,7% 

3.2.2 1,00 8,3% 1,00 8,3% 1,00 8,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,60 5,0% 

Total 7,00 58,3% 7,00 58,3% 8,00 66,7% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 6,80 56,7% 

Tabela 9 – Aplicação do modelo de adequação das informações evidenciadas às boas 
práticas de governança: categoria Governança. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todas as universidades possuem implantado um Sistema de Governança 

(3.1.1), identificam suas instâncias internas (Ouvidoria e Conselhos Superiores) e 

deixam claros seus papéis e responsabilidades (3.1.2). Com relação ao Sistema de 

Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, item 3.1.4, somente a 

UFRJ não obteve pontuação máxima por haver uma declaração da CGU em seu 

Relatório de Gestão identificando a fragilidade no gerenciamento de sua área de 

Tecnologia da Informação. 

A UFRJ, em contrapartida, é a única Universidade que divulga, em seu site, 

os mandatos dos componentes das instâncias internas de Governança, no entanto, 

não informa a respeito dos requisitos para permanência destes nos cargos e funções 

que ocupam (item 3.1.3). 

A UNB faz referência à consulta do código de governança do TCU em seu 

Relatório de Gestão, por outro lado, não deixa clara a adoção em sua gestão das 

práticas de governança por ele promulgadas. As demais universidades não relatam a 

adoção de códigos de boas práticas de governança. 

As práticas de governança adotadas pelas entidades (3.2.2) só foram 

reavaliadas, de forma parcial, pela UFRJ, UFMG e UNB, que examinaram no exercício 

de 2014 somente as práticas empregadas para seus controles internos. 
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4.2.4 Categoria Estratégia 

 

Para análise das boas práticas relacionadas à estratégia das Universidades, 

foram estabelecidos quatro itens de avaliação. De acordo com a tabela 10, somente 

a UFRGS divulgou de forma abrangente todos os dados desta categoria. 

 

Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS Média 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

4.1 4,00 50,0% 5,00 62,5% 4,00 50,0% 6,00 75,0% 8,00 100,0% 5,40 67,5% 

4.1.1 1,00 12,5% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 1,80 22,5% 

4.1.2 1,00 12,5% 1,00 12,5% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 1,60 20,0% 

4.1.3 2,00 25,0% 2,00 25,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2,00 25,0% 1,20 15,0% 

4.1.4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 0,80 10,0% 

Total 4,00 50,0% 5,00 62,5% 4,00 50,0% 6,00 75,0% 8,00 100,0% 5,40 67,5% 

Tabela 10 – Aplicação do modelo de adequação das informações evidenciadas às boas 
práticas de governança: categoria Estratégia. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Questões relativas à transparência e envolvimento das partes interessadas na 

gestão da organização não fazem parte das iniciativas estratégicas divulgadas pela 

UNB e UFF (4.1.3). Não são adotadas medidas de avaliação e monitoramento da 

execução das iniciativas estratégicas, conforme a prática de governança do item 4.1.4, 

pela UFRJ, UFMG e UNB. 

 

4.2.5 Categoria Integridade 

 

A integridade da prestação de contas das universidades da amostra é 

avaliada por meio da adoção de códigos de ética que reflitam as boas práticas de 

governança e por meio da adoção de mecanismos eficazes de controle e denúncias 

às instâncias internas de governança. A avaliação média da amostra nesta categoria 

é de 42,7%, conforme a tabela 11. 

A UFMG e a UFF obtiveram as maiores pontuações nesta categoria, de mais 

de 60% de adesão, enquanto as demais universidades demonstram pouca 

transparência na adoção de códigos de conduta. 

 



117 
 

Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS Média 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

5.1 0,00 0,0% 9,00 40,9% 0,00 0,0% 9,00 40,9% 1,00 4,5% 3,80 17,3% 

5.1.1 0,00 0,0% 1,00 4,5% 0,00 0,0% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 0,60 2,7% 

5.1.2 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 0,80 3,6% 

5.1.3 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 0,80 3,6% 

5.1.4 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 0,80 3,6% 

5.1.5 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 2,00 9,1% 0,00 0,0% 0,80 3,6% 

5.2 5,00 22,7% 6,00 27,3% 6,00 27,3% 5,00 22,7% 6,00 27,3% 5,60 25,5% 

5.2.1 2,00 9,1% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 

5.2.2 2,00 9,1% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 1,00 4,5% 2,00 9,1% 1,80 8,2% 

5.2.3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

5.2.4 1,00 4,5% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 1,80 8,2% 

5.2.5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

5.2.6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Total 5,00 22,7% 15,00 68,2% 6,00 27,3% 14,00 63,6% 7,00 31,8% 9,40 42,7% 

Tabela 11 – Aplicação do modelo de adequação das informações evidenciadas às boas 
práticas de governança: categoria Integridade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A UFRJ e a UNB não informam a adoção e tampouco disponibilizam em seus 

portais da internet códigos de ética ou de conduta (item 5.1). A UFRGS, apesar de 

expor em seu relatório de gestão do exercício de 2014 que adota um código de ética 

(item 5.1.1), não o divulga em seu site, o que prejudica a transparência das normas 

de conduta adotadas pela entidade. 

Nenhuma das universidades publicam, em seus portais ou relatórios, dados 

relacionados à adoção de mecanismos para controle da adesão aos códigos de ética 

(5.2.3), à revisão das práticas e procedimentos dos códigos adotados (5.2.5), e à 

avaliação de riscos na adoção de padrões éticos ruins (5.2.6). 

 

4.2.6 Categoria Transparência e Prestação de Contas 

 

Para avaliação das práticas de governança relacionadas à transparência e 

prestação de contas (tabela 12), foram analisadas as informações relativas à 

comunicação com as partes interessadas (stakeholders) e práticas que possibilitem o 
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controle social (6.1), acessibilidade de seus portais da transparência, ou portais de 

acesso à informação, e dados por eles disponibilizados (6.2), e relatórios externos 

(6.3). Em média, 50% das boas práticas de transparência e prestação de contas foram 

cumpridas pelas universidades da amostra.  

A participação pública na tomada de decisão e gestão (6.1.1) da UFRJ, UFMG 

e UFF é realizada somente por meio das Ouvidorias e do Serviço de Informações ao 

Cidadão (SIC). Além desses serviços, UNB e UFRGS ainda incluem a população em 

sua gestão por meio de reuniões com a comunidade e comissões para tomada de 

decisão.  

A satisfação das partes interessadas (6.1.5) com as informações prestadas 

pela entidade só é publicada amplamente pela UFRJ, que realiza a avaliação dos 

serviços de sua Ouvidoria e realiza pesquisa de satisfação com os seus demandantes. 

A UFF, apesar de não informar a respeito desse monitoramento nem de seus 

resultados, realiza em algumas páginas de seu portal uma pesquisa de satisfação a 

respeito das informações lá fornecidas, através de questionamentos sobre a utilizade 

da página e clareza de informações. 

Informações importantes ao usuário têm seu acesso dificultado nos portais de 

acesso à informação da UFRJ, UNB e UFF, conforme avaliado no item 6.2.1. A UFRJ 

não disponibiliza no portal de acesso à informação sua carta de serviços ao cidadão, 

a UNB não divulga informações sobre sua execução orçamentária e convênios, por 

fornecer um link corrompido, e a UFF não disponibiliza informações sobre sua base 

jurídica e perguntas frequentes no portal de acesso à informação, e seu sítio eletrônico 

dificulta o acesso a informações essenciais como os Relatórios de Gestão e seu 

código de ética. 

Somente a UFMG atende a todos os itens relacionados aos portais de 

transparência, ou páginas de acesso à informação, com exceção do item 6.2.3 que é 

atendido parcialmente pela entidade. O item 6.2.3 em questão é referente à 

disponibilidade de análises comparativas diretas entre as despesas públicas de 

diferentes exercícios, além de permitir o download de dados de receitas e despesas. 

Nenhuma das universidades cumpre essa prática de governança integralmente pois 

o portal da tansparência só permite o acesso aos dados de um exercício por pequisa 

realizada. A UFRJ não disponibiliza o acesso de sua execução orçamentária, somente 

torna transparentes em seu portal os valores relativos a diárias e passagens. 
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Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS Média 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

6.1 8,00 18,2% 5,00 11,4% 8,00 18,2% 7,00 15,9% 6,00 13,6% 6,80 15,5% 

6.1.1 1,00 2,3% 1,00 2,3% 2,00 4,5% 1,00 2,3% 2,00 4,5% 1,40 3,2% 

6.1.2 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 

6.1.3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,00 2,3% 0,00 0,0% 1,00 2,3% 0,40 0,9% 

6.1.4 2,00 4,5% 0,00 0,0% 1,00 2,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,60 1,4% 

6.1.5 2,00 4,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,00 2,3% 0,00 0,0% 0,60 1,4% 

6.1.6 1,00 2,3% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 1,00 2,3% 1,60 3,6% 

6.1.7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,00 2,3% 0,00 0,0% 0,20 0,5% 

6.2 2,00 4,5% 7,00 15,9% 3,00 6,8% 3,00 6,8% 4,00 9,1% 3,80 8,6% 

6.2.1 1,00 2,3% 2,00 4,5% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 2,00 4,5% 1,40 3,2% 

6.2.2 1,00 2,3% 2,00 4,5% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,20 2,7% 

6.2.3 0,00 0,0% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 0,80 1,8% 

6.2.4 0,00 0,0% 2,00 4,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,40 0,9% 

6.3 9,00 20,5% 14,00 31,8% 10,00 22,7% 11,00 25,0% 13,00 29,5% 11,40 25,9% 

6.3.1 0,00 0,0% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 0,80 1,8% 

6.3.2 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 2,00 4,5% 1,20 2,7% 

6.3.3 0,00 0,0% 2,00 4,5% 0,00 0,0% 2,00 4,5% 0,00 0,0% 0,80 1,8% 

6.3.4 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 

6.3.5 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 2,00 4,5% 1,20 2,7% 

6.3.6 1,00 2,3% 2,00 4,5% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,20 2,7% 

6.3.7 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 2,00 4,5% 

6.3.8 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

6.3.9 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 

6.3.10 0,00 0,0% 1,00 2,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,00 2,3% 0,40 0,9% 

6.3.11 1,00 2,3% 1,00 2,3% 1,00 2,3% 0,00 0,0% 1,00 2,3% 0,80 1,8% 

Total 19,00 43,2% 26,00 59,1% 21,00 47,7% 21,00 47,7% 23,00 52,3% 22,00 50,0% 

Tabela 12 – Aplicação do modelo de adequação das informações evidenciadas às boas 
práticas de governança: categoria Transparência e Prestação de Contas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os itens de menor pontuação foram os referentes à satisfação das partes 

interessadas com o conteúdo e qualidade da prestação de contas (6.3.8), ao 

acompanhamento dos resultados da aplicação das cartas de serviços ao cidadão 
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(6.1.7), à transparência na utilização dos resultados de pesquisas e feedbacks na 

tomada de decisão (6.1.3), à realização de auditorias de desempenho no cumprimento 

às obrigações de acesso à informação (6.2.4), e à publicação das Demonstrações 

Financeiras juntamente com o parecer de Auditoria (6.3.10). Nesse último caso, 

nenhuma das universidades publicou, juntamente com os Relatórios de Gestão as 

Demonstrações Contábeis com o parecer de auditoria para o exercício em questão, 

entretanto, a UFMG e a UFRGS tornam públicas suas Demonstrações Contábeis do 

exercício de 2014 em seus endereços eletrônicos sem o parecer de auditoria, 

necessário para atestar sua conformidade com leis e normas e adequada divulgação 

da posição financeira da entidade.  

Nenhuma das universidades da pesquisa contratou em 2014 qualquer 

empresa de auditoria externa para análise de suas contas. A transparência a respeito 

do cumprimento da legislação e fidedignidade das contas, portanto, fica a cargo da 

análise realizada pela Controladoria Geral da União (CGU). No entanto, os pareceres 

emitidos pela CGU somente são publicados no portal da UFRGS, até o exercício de 

2013, da UFMG, até o exercicio de 2012, devido a um link corrompido do parecer 

referente às contas de 2013, e da UFRJ, até o exercício de 2009. 

Das universidades em questão, a UFMG demonstra em seu Relatório de 

Gestão estar mais à frente na adaptação às normas internacionais de contabilidade 

(item 6.3.6). As demais universidades receberam pontuação parcial por ainda não 

realizarem cálculos de depreciação, amortização e exaustão, além da gestão de 

custos. 

 

4.2.7 Categoria Controle 

 

Os dados divulgados a respeito dos controles na gestão das entidades foram 

analisados por meio de 5 componentes principais: Controle Interno (7.1), Gestão de 

riscos (7.2), Auditoria Interna (7.3), Gestão de desempenho (7.4) e Gestão financeira 

e orçamentária. O total de pontos, em média, da categoria controle foi de apenas 16 

de 46, o que corresponde ao percentual de 34,8% de conformidade com suas práticas 

(tabela 13). 

Possuem um menor índice de divulgação de boas práticas relacionadas aos 

controles implantados em sua gestão a UFRJ e a UFF, com percentuais de 21,7% e 

28,3%, respectivamente. Entretanto, os percentuais das demais universidades 
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também não se destacam, com 34,8% para a UFRGS, 45,7% para a UFMG e 43,5% 

para a UNB. 

As universidades da amostra, até então, não mantém estruturas adequadas 

de controles internos (7.1.1), pela inexistência de uma gestão de riscos, ou, no caso 

da UNB, por falhas na estrutura de controles referentes a licitações e contratações 

relatadas por sua auditoria interna.  

Com relação ao item 7.1.2, a UFMG informa que está em elaboração por sua 

auditoria interna uma metodologia de avaliação de seus controles internos, e a UNB 

emite um breve informativo em seu Relatório de gestão a respeito de seus controles 

internos. As demais universidades não atendem ao item nem de forma parcial.  

Exceto pela UNB, a gestão de riscos é tratada de forma superficial nos 

Relatórios de gestão da amostra, ou é inexistente. Nenhuma das demais 

universidades possui a gestão de riscos implantada como ferramenta estratégica 

(7.2.1), no entanto, a UFMG e a UFRGS descrevem em seus relatórios riscos 

operacionais inerentes à gestão de pessoas, obtendo uma pontuação parcial no item 

7.2.2. As 5 universidades não discutem a respeito dos riscos reais encontrados (7.2.3). 

Metade das práticas relacionada à auditoria interna não foram atendidas por 

nenhuma das universidades: a definição de competências necessárias ao 

desempenho das funções de auditoria (7.3.1), a existência de um Comitê de Auditoria 

(7.3.4) e sua composição por membros externos ao governo (7.3.5). 

Todas as universidades definem metas e resultados a serem alcançados 

(7.4.1). Por outro lado, a UFRJ, UNB e UFF não comparam o desempenho atual às 

metas estabelecidas inicialmente (7.4.4) e, com exceção da UFRGS, não são 

definidas ações a serem adotadas pelas universidades quando o desempenho 

alcançado é insatisfatório (7.4.8). 

No tocante à gestão financeira e orçamentária, nenhuma das entidades 

realiza a gestão de custos de forma rigorosa (7.5.1), tampouco realizam estimativas 

do impacto de cada novo programa e proposta sobre as receitas e despesas. Apenas 

a UNB e a UFF informam, de forma parcial ou total, a respeito do planejamento de 

recursos de médio a longo prazo (7.5.2), e dos desvios dos níveis de receitas e 

despesas autorizados no orçamento (7.5.4). 
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Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS Média 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

7.1 1,00 2,2% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 1,40 3,0% 

7.1.1 1,00 2,2% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 

7.1.2 0,00 0,0% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,40 0,9% 

7.2 0,00 0,0% 1,00 4,3% 4,00 8,7% 0,00 0,0% 1,00 2,2% 1,40 3,0% 

7.2.1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2,00 4,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,40 0,9% 

7.2.2 0,00 0,0% 1,00 2,2% 2,00 4,3% 0,00 0,0% 1,00 2,2% 0,80 1,7% 

7.2.3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

7.3 3,00 6,5% 5,00 10,9% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 3,00 6,5% 2,60 5,7% 

7.3.1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

7.3.2 0,00 0,0% 2,00 4,3% 1,00 2,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,60 1,3% 

7.3.3 2,00 4,3% 2,00 4,3% 0,00 0,0% 1,00 2,2% 2,00 4,3% 1,40 3,0% 

7.3.4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

7.3.5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

7.3.6 1,00 2,2% 1,00 2,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,00 2,2% 0,60 1,3% 

7.4 6,00 13,0% 13,00 28,3% 10,00 21,7% 8,00 17,4% 11,00 23,9% 9,60 20,9% 

7.4.1 2,00 4,3% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 

7.4.2 1,00 2,2% 2,00 4,3% 1,00 2,2% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 1,60 3,5% 

7.4.3 1,00 2,2% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 1,80 3,9% 

7.4.4 0,00 0,0% 2,00 4,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2,00 4,3% 0,80 1,7% 

7.4.5 0,00 0,0% 2,00 4,3% 1,00 2,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,60 1,3% 

7.4.6 2,00 4,3% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 1,00 2,2% 1,80 3,9% 

7.4.7 0,00 0,0% 1,00 2,2% 2,00 4,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,60 1,3% 

7.4.8 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2,00 4,3% 0,40 0,9% 

7.5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 3,00 6,5% 3,00 6,5% 0,00 0,0% 1,20 2,6% 

7.5.1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

7.5.2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,00 2,2% 2,00 4,3% 0,00 0,0% 0,60 1,3% 

7.5.3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

7.5.4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2,00 4,3% 1,00 2,2% 0,00 0,0% 0,60 1,3% 

Total 10,00 21,7% 21,00 45,7% 20,00 43,5% 13,00 28,3% 16,00 34,8% 16,00 34,8% 

Tabela 13 – Aplicação do modelo de adequação das informações evidenciadas às boas 
práticas de governança: categoria Controle. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2.8 Categoria Compras Públicas 

 

A última categoria de boas práticas analisada se refere à integridade nas 

licitações públicas. Neste quesito, a UFRJ demonstra maior transparência e adoção 

de melhores práticas na área de compras públicas, conforme tabela 14. 
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Item 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS Média 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

8.1 5,00 62,5% 2,00 25,0% 4,00 50,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 3,00 37,5% 

8.1.1 2,00 25,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 

8.1.2 2,00 25,0% 0,00 0,0% 2,00 25,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,80 10,0% 

8.1.3 1,00 12,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,20 2,5% 

8.1.4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Totais 5,00 62,5% 2,00 25,0% 4,00 50,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 3,00 37,5% 

Tabela 14 – Aplicação do modelo de adequação das informações evidenciadas às boas 
práticas de governança: categoria Compras Públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todas as universidades da amostra divulgam informações relacionadas às 

licitações públicas, aos contratos firmados com dispensa de licitação ou realizados 

com regime de urgência (8.1.1). Em contraponto, a totalidade da amostra não divulga 

informações relativas aos riscos presentes nas etapas do processo de compras 

públicas (8.1.4). 

Somente a UFRJ e UNB adotam e divulgam manuais de boas práticas na área 

de compras públicas (8.1.2), e somente a UFRJ divulga indicadores de desempenho 

nos processos licitatórios (8.1.3), no entanto, não menciona alterações nos contratos, 

aumentos de preços ou número de recursos registrados.  

 

4.2.9 Análise dos resultados 

 

Após avaliação dos dados de forma seccionada por categorias, nesta seção, 

os resultados serão analisados de forma conjunta, comparando o desempenho de 

cada instituição. 

Para melhor visualização dos resultados, foi elaborada a tabela 15, contendo 

a pontuação por categoria e por subcategorias (p), seu percentual na totalidade dos 

pontos por categoria (p/c), e a linha “totais” que discrimina a pontuação total por 

universidade e o percentual total de aderência às boas práticas de governança.  

A UFRJ demonstra, em média, apenas 37,8% de conformidade com as boas 

práticas de governança pública. Os maiores problemas encontrados pela pesquisa na 

avaliação de sua prestação de contas são referentes à ausência ou falta de 
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transparência de seus mecanismos de controle, como a gestão de riscos, de custos, 

planejamento para as atividades de auditoria e avaliação do desempenho em 

comparação às metas estabelecidas anteriormente; ausência de um código de ética 

formalizado; ausência de apresentação de uma carta de serviços ao cidadão para a 

Universidade como um todo; pouca clareza e transparência em seus mecanismos de 

gestão de pessoas, principalmente com relação à avaliação de desempenho e 

remuneração aos membros da alta administração e colegiados superiores; não 

publicação de suas demonstrações financeiras e a disponibilização tardia dos 

Relatórios de gestão no portal do TCU, além de não estarem disponíveis no portal da 

universidade. 

A UFMG se saiu melhor que as demais universidades, no entanto, ainda 

possui um percentual baixo de aderência às boas práticas de governança, de 52,3%. 

As principais falhas encontradas em suas práticas dizem respeito à falta de 

transparência na gestão de pessoas, principalmente no que concerne à avaliação, 

metas de desempenho e remuneração para a alta administração e colegiados 

superiores; à ausência de mecanismos de monitoramento da aderência ao código de 

ética, revisão de seus procedimentos e avaliação de riscos na adoção de padrões de 

ética ruins; à ausência de melhores práticas de pesquisa de opinião e transparência 

na maneira como feedbacks e pesquisas são utilizados na tomada de decisão; à 

ausência de uma gestão de riscos e de custos como ferramentas estratégicas; e a não 

tornar disponível para acesso um manual de boas práticas para compras públicas, 

visando a integridade de suas licitações. 

A UNB alcançou um total de 78 pontos de 172, o que corresponde a 45,3% 

de adequação às práticas de governança propostas. Assim como as demais, a 

universidade deixa de divulgar informações referentes à avaliação de desempenho, 

remuneração e competências necessárias aos membros da alta administração e 

colegiados superiores, tampouco divulga as formas de avaliação de desempenho de 

seu pessoal; não inclui transparência e participação das partes interessadas no seu 

Plano de Desenvolvimento Estratégico; não adota um código de ética; não 

disponibiliza em seu portal informações referentes à sua execução orçamentária; 

deixa de publicar as demonstrações financeiras com o parecer de auditoria; não torna 

transparentes ou não possui medidas relevantes de controles internos, como a gestão 

de riscos, planejamento das atividades de auditoria interna, gestão financeira e 

orçamentária, inclusive a gestão de custos. 
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Itens 
UFRJ UFMG UNB UFF UFRGS 

p p/c p p/c p p/c p p/c p p/c 

1 
Estrutura e 
Processos 

Organizacionais 
9,00 90,0% 9,00 90,0% 10,00 100,0% 9,00 90,0% 10,00 100,0% 

1.1 Estrutura 5,00 50,0% 6,00 60,0% 6,00 60,0% 5,00 50,0% 6,00 60,0% 

1.2 
Papéis e 

Responsabilidades 
4,00 40,0% 3,00 30,0% 4,00 40,0% 4,00 40,0% 4,00 40,0% 

2 
Gestão de 
Pessoas 

6,00 27,3% 5,00 22,7% 5,00 22,7% 9,00 40,9% 8,00 36,4% 

2.1 
Seleção, 

Competências e 
Capacitação 

5,00 22,7% 4,00 18,2% 4,00 18,2% 6,00 27,3% 5,00 22,7% 

2.2 
Avaliação de 
desempenho 

0,00 0,0% 1,00 4,5% 0,00 0,0% 2,00 9,1% 2,00 9,1% 

2.3 Remuneração 1,00 4,5% 0,00 0,0% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 1,00 4,5% 

3 Governança 7,00 58,3% 7,00 58,3% 8,00 66,7% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 

3.1 
Sistema de 
Governança 

6,00 50,0% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 6,00 50,0% 

3.2 
Práticas de 
Governança 

1,00 8,3% 1,00 8,3% 2,00 16,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

4 Estratégia 4,00 50,0% 5,00 62,5% 4,00 50,0% 6,00 75,0% 8,00 100,0% 

4.1 Gestão estratégica 4,00 50,0% 5,00 62,5% 4,00 50,0% 6,00 75,0% 8,00 100,0% 

5 Integridade 5,00 22,7% 15,00 68,2% 6,00 27,3% 14,00 63,6% 7,00 31,8% 

5.1 Código de Ética 0,00 0,0% 9,00 40,9% 0,00 0,0% 9,00 40,9% 1,00 4,5% 

5.2 
Controle e 
denúncias 

5,00 22,7% 6,00 27,3% 6,00 27,3% 5,00 22,7% 6,00 27,3% 

6 
Transparência e 

Prestação de 
Contas 

19,00 43,2% 26,00 59,1% 21,00 47,7% 21,00 47,7% 23,00 52,3% 

6.1 
Comunicação com 

stakeholders e 
Controle Social 

8,00 18,2% 5,00 11,4% 8,00 18,2% 7,00 15,9% 6,00 13,6% 

6.2 
Portais de 

transparência 
2,00 4,5% 7,00 15,9% 3,00 6,8% 3,00 6,8% 4,00 9,1% 

6.3 
Relatórios 
Externos 

9,00 20,5% 14,00 31,8% 10,00 22,7% 11,00 25,0% 13,00 29,5% 

7 Controle 10,00 21,7% 21,00 45,7% 20,00 43,5% 13,00 28,3% 16,00 34,8% 

7.1 Controle Interno 1,00 2,2% 2,00 4,3% 2,00 4,3% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 

7.2 Gestão de Riscos 0,00 0,0% 1,00 2,2% 4,00 8,7% 0,00 0,0% 1,00 2,2% 

7.3 Auditoria Interna 3,00 6,5% 5,00 10,9% 1,00 2,2% 1,00 2,2% 3,00 6,5% 

7.4 
Gestão de 

desempenho 
6,00 13,0% 13,00 28,3% 10,00 21,7% 8,00 17,4% 11,00 23,9% 

7.5 
Gestão Financeira 

e Orçamentária 
0,00 0,0% 0,00 0,0% 4,00 6,5% 3,00 6,5% 0,00 0,0% 

8 Compras Públicas 5,00 62,5% 2,00 25,0% 4,00 50,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 

8.1 
Integridade nas 

Licitações 
5,00 62,5% 2,00 25,0% 4,00 50,0% 2,00 25,0% 2,00 25,0% 

Totais 65,00 37,8% 90,00 52,3% 78,00 45,3% 80,00 46,5% 80,00 46,5% 

Tabela 15 – Totais por categoria e subcategoria de boas práticas de governança. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No caso da UFF, os fatores principais responsáveis pelo seu desempenho de 

46,5% de aderência às práticas de governança relacionam-se ao fato de a 

universidade não divulgar as competências necessárias, as formas de avaliação e 

seus resultados, as metas de desempenho e a remuneração paga à alta 

administração e aos colegiados superiores; as demonstrações financeiras, o parecer 

de auditoria e o parecer do órgão de controle externo; não adotar a gestão de riscos 

e custos como ferramentas estratégicas na gestão; não tornar acessível o 

planejamento para as atividades de auditoria interna nem indicadores de seu 

desempenho; além de não publicar um manual para consulta de boas práticas nas 

compras públicas. 

A UFRGS atingiu um percentual de 46,5% do total de boas práticas, 

adequação relativamente baixa por consequência da divulgação mais fraca nas 

categorias de compras públicas, integridade, controle, gestão de pessoas e 

governança. As principais falhas observadas nas práticas adotadas pela universidade 

são referentes à ausência de informações sobre avaliação de desempenho, 

remuneração e competências necessárias aos membros da alta administração e 

colegiados superiores; ausência da divulgação de um código de ética, de mecanismos 

para sua revisão, e controle de riscos na adoção de padrões éticos ruins; divulgação 

fraca de sua execução orçamentária; ausência da gestão de riscos como ferramenta 

estratégica, assim como a gestão de custos; e inexistência de um manual de boas 

práticas para compras públicas publicado em seu portal. 

A média de pontos da pesquisa por categorias e subcategorias está 

representada na tabela 16. Além do percentual parcial por categoria (p/c), a tabela 16 

demonstra os percentuais em relação ao total de pontos do quadro-síntese de boas 

práticas de governança (p/t). A categoria com maior percentual de aderência às boas 

práticas de governança é a relacionada às informações de estrutura organizacional, 

papéis e responsabilidades. Em segundo lugar, com 67,5% em média, encontram-se 

os dados relativos à estratégia da organização. 

Pouco mais da metade das práticas relacionadas à categoria governança, são 

cumpridas pelas universidades, no entanto, não são adotados, no máximo 

consultados, códigos de boas práticas publicados por órgãos influentes na área. Com 

relação às práticas de transparência e Prestação de contas, elas são cumpridas em 

50% pelas universidades da amostra. 
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As práticas mais fracas são, em média, adotadas nas categorias de gestão de 

pessoas, com 30%, mecanismos de controle, com 34,8%, integridade nas compras 

públicas, com 37,5%, e, por fim, a categoria de integridade da gestão, correspondente 

aos códigos de ética, controles e denúncias, com 42,7%. 

Em média, as universidades demonstram cumprir somente 45,7% das boas 

práticas de governança pública selecionadas por este estudo, o que pode ser 

interpretado como uma ausência de mecanismos importantes de governança na 

gestão das entidades, que por sua vez pode resultar no mau funcionamento da 

“máquina pública” e abrir espaço para desvios de interesses. 

 

Item Boas práticas de governança 
Média Moda 

p p/c p/t p 

1 Estrutura e Processos Organizacionais 9,40 94,0% 5,5% 9,00 

1.1 Estrutura 5,60 56,0% 3,3% 6,00 

1.2 Papéis e Responsabilidades 3,80 38,0% 2,2% 4,00 

2 Gestão de Pessoas 6,60 30,0% 3,8% 5,00 

2.1 Seleção, Competências e Capacitação 4,80 21,8% 2,8% 5,00 

2.2 Avaliação de desempenho 1,00 4,5% 0,6% 2,00 

2.3 Remuneração 0,80 3,6% 0,5% 1,00 

3 Governança 6,80 56,7% 4,0% 6,00 

3.1 Sistema de Governança 6,00 50,0% 3,5% 6,00 

3.2 Práticas de Governança 0,80 6,7% 0,5% 0,00 

4 Estratégia 5,40 67,5% 3,1% 4,00 

4.1 Gestão estratégica 5,40 67,5% 3,1% 4,00 

5 Integridade 9,40 42,7% 5,5% - 

5.1 Código de Ética 3,80 17,3% 2,2% 9,00 

5.2 Controle e denúncias 5,60 25,5% 3,3% 6,00 

6 Transparência e Prestação de Contas 22,00 50,0% 12,8% 21,00 

6.1 
Comunicação com stakeholders e Controle 
Social 

6,80 15,5% 4,0% 8,00 

6.2 Portais de transparência 3,80 8,6% 2,2% 3,00 

6.3 Relatórios Externos 11,40 25,9% 6,6% - 

7 Controle 16,00 34,8% 9,3% - 

7.1 Controle Interno 1,40 3,0% 0,8% 1,00 

7.2 Gestão de Riscos 1,20 2,6% 0,7% 1,00 

7.3 Auditoria Interna 2,60 5,7% 1,5% 3,00 

7.4 Gestão de desempenho 9,60 20,9% 5,6% - 

7.5 Gestão Financeira e Orçamentária 1,20 2,6% 0,7% 0,00 

8 Compras Públicas 3,00 37,5% 1,7% 2,00 

8.1 Integridade nas Licitações 3,00 37,5% 1,7% 2,00 

Totais 78,6 45,7% 45,7% 80,00 

Tabela 16 – Média e moda por categoria e subcategoria de boas práticas de governança 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os mecanismos ou boas práticas de governança voltados ao serviço público 

têm por objetivo assegurar que as ações executadas pela Administração Pública 

estejam sempre alinhadas aos interesses da sociedade. Uma boa governança insere 

princípios de transparência, equidade, responsabilidade, ética e accountability como 

base da gestão pública e torna a população participante ativa nas tomadas de decisão 

e no controle de gastos. 

Com foco na visão externa da gestão pública, o presente estudo tem por base 

os princípios de transparência e accountability dos atos de gestão. O objetivo geral foi 

avaliar, de acordo com boas práticas de governança, os relatórios de gestão e demais 

informações prestadas nos portais das cinco Universidades Públicas Federais, que 

receberam maior volume de recursos públicos no orçamento de 2014. Para isso, foram 

selecionadas práticas publicadas por órgãos influentes para análise das informações 

divulgadas, complementadas por aspectos teóricos abordados por diferentes autores.  

A primeira etapa do método foi analisar a adequação dos portais das 

universidades da amostra à Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011). Apesar da 

importância de adequar as informações prestadas às exigências da lei, o cumprimento 

de leis e códigos não se classifica como uma preocupação real da gestão em 

submeter-se ao excrutínio público, mas em cumprir obrigações de forma coercitiva. 

Portanto, o cumprimento à lei foi incluído na primeira etapa da pesquisa, como análise 

de um primeiro estágio de transparência e accountability pública. 

Os dados foram coletados nos sítios e comparados com as exigências da lei, 

o que resultou numa adequação parcial de 60% do conteúdo mínimo obrigatório. A 

falta de transparência é ainda mais incidente ao analisar separadamente os itens de 

evidenciação orçamentária e financeira, que são, em média, 38% atendidos. 

Informações a respeito de programas, projetos, ações, obras e atividades, suas metas 

e resultados, além da execução financeira e orçamentária não são publicadas de 

forma consistente por toda amostra. Esta insuficiência na divulgação de informações 

dificulta o controle por parte dos cidadãos e prejudica o equilíbrio de interesses na 

relação entre cidadãos e gestores públicos.  

Problemas encontrados no decorrer da pesquisa, como links corrompidos e 

dificuldade de acesso das informações disponibilizadas, também prejudicam o 

processo de transparência e accountability das universidades. Tratando-se de 
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conteúdo obrigatório determinado por lei, os resultados demonstram a necessidade 

de maior investimento na prestação de contas e transparência, princípios 

fundamentais para condução de suas atividades nos eixos da governança pública. 

Na segunda etapa do método, o primeiro problema apresentado foi a falta de 

publicação oportuna e tempestiva dos relatórios de gestão. Até o início do mês de 

setembro de 2015 a UFRJ não havia disponibilizado seu Relatório de Gestão do 

exercício de 2014 para consulta pública, em seu site ou no portal do TCU. O atraso 

na divulgação de seu relatório aponta uma falha grave em seus processos de 

governança, já que não existiu uma prestação de contas em tempo hábil.  

Nessa etapa, as universidades obtiveram um percentual médio de 45,7% de 

adequação às boas práticas de governança selecionadas por este estudo. Os maiores 

problemas encontrados foram: falta de transparência ou ausência de mecanismos de 

controle adequados, como gestão de riscos, de custos, planejamento e controle das 

atividades de auditoria interna; ausência na publicação de um código de ética 

formalizado pela maior parte da amostra; pouca clareza e transparência nos 

mecanismos de gestão de pessoas, principalmente com relação à avaliação de 

desempenho e remuneração aos membros da alta administração e colegiados 

superiores; exclusão da população no processo de tomada de decisão, tornando sua 

participação limitada a denúncias e questionamentos (Ouvidoria e SIC); ausência de 

publicação das demonstrações financeiras junto aos Relatórios de gestão, 

acompanhadas do parecer de auditoria.  

Percebe-se, com os resultados alcançados, que as práticas de governança 

adotadas pelas universidades visam somente o cumprimento de normativos e leis, o 

que ocorre de forma deficitária com relação à Lei de Acesso à Informação. O 

cumprimento de apenas 60% do conteúdo mínimo obrigatório aponta para possíveis 

falhas no controle externo exercido pela CGU e no engajamento das instituições 

públicas em prol da transparência de seus atos. É de suma importância que a CGU, 

como órgão responsável pelo monitoramento da implementação da Lei de Acesso à 

Informação, exerça um controle efetivo e eficaz sobre os órgãos e entidades públicas 

para que estes atendam às suas exigências. As universidades, por outro lado, devem 

envidar maiores esforços para engajar sua gestão em prol da transparência de seus 

atos.  

Com relação às boas práticas de governança, o resultado de 45,7% de 

adequação ao quadro proposto demonstra um longo caminho a ser percorrido na 
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busca por uma estrutura de governança consolidada, com práticas transparentes e 

inclusivas à população. A prestação de contas deve ser baseada em um robusto 

sistema de controles para que as informações retratem a realidade da organização e 

sejam confiáveis. A fraca aderência aos mecanismos de controle podem resultar em 

informações distorcidas da gestão das universidades analisadas. A inexistência de 

uma gestão estratégica baseada em um efetivo controle de riscos e gestão de custos 

prejudica a eficácia e eficiência dos resultados alcançados. 

Segundo a teoria da governança pública, é necessário que os cidadãos se 

tornem uma parte importante e ativa em todo o processo de gestão, para que possuam 

a segurança de que seus recursos sejam aplicados de forma a alcançar o bem 

comum. Uma participação limitada a denúncias e questionamentos afasta a sociedade 

da tomada de decisão, e da maior parte do processo de gestão, e podem resultar em 

decisões que se desviem do interesse público.  

Estreitar as relações da gestão pública com a população é um dos mais 

importantes passos a serem dados em busca de uma estrutura consolidada de 

governança. A utilização de ferramentas como consultas públicas, pesquisas de 

satisfação e mesas de diálogo para tomadas de decisões, tornam os cidadãos 

participantes da gestão e reduzem desvios de interesses. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Com relação às limitações do método utilizado, se faz necessário apresentar 

alguns aspectos para fins de interpretação dos resultados aqui obtidos. Por se tratar 

de um instrumento de conformidade das informações prestadas com as práticas de 

governança de um número limitado de códigos, o instrumento de análise não deve ser 

assumido como uma forma totalmente precisa de avaliação da governança pública. 

Com uma visão direcionada às informações repassadas ao cidadão, deixam 

de ser analisadas pelo estudo as práticas de governança não verificáveis através de 

análise externa, por meio de informações constantes nos sítios das Universidades, 

Relatórios de Gestão e suas partes complementares. Logo, não foram objeto de deste 

estudo quaisquer tipos de pesquisas de campo ou questionários. 
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5.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Para estudos futuros, recomenda-se a análise das práticas de governança 

adotadas pelas universidades selecionadas por este estudo sob a ótica interna da 

organização. Para ampliar os resultados evidenciados pela presente pesquisa, podem 

ser realizadas pesquisas de campo e estudos de caso nas universidades da amostra, 

com intuito de avaliar as práticas de governança adotadas em todo o processo de 

gestão.  

Uma análise da evolução da aderência das diferentes Universidades da 

amostra às boas práticas de governança, com relação aos princípios de transparencia 

e accountability, podem complementar o presente estudo com importantes 

informações. A prestação de contas das Universidades mostra uma evolução em prol 

da melhoria de sua transparência e accountability ou sua evolução se restringe à 

conformidade com normas e leis?  

Com intuito de expandir os resultados aqui obtidos podem ser realizados 

estudos abrangendo diferentes práticas de governança abordadas por outros códigos, 

manuais e autores nas prestações de contas das universidades aqui selecionadas. 

Para ampliar suas conclusões, podem, ainda, ser realizadas pesquisas com base no 

mesmo método em diferentes organizações do setor público, em busca de avaliar 

suas prestações de contas com base nas boas práticas de governança.  
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7 APÊNDICES 
 

7.1 APÊNDICE A - RANKING DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS POR 
RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014 
 

Ranking das Universidades Públicas Federais por montante de recursos destinados pelo 
Governo Federal no exercício de 2014 

Ranking Órgão/Entidade Vinculada Total no Ano (R$) % 

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 2.756.623.942,29 7% 

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1.776.698.324,98 5% 

3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 1.749.882.911,49 5% 

4 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 1.600.152.913,31 4% 

5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 1.513.459.689,03 4% 

6 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 1.298.287.835,29 3% 

7 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

1.285.985.347,69 3% 

8 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 1.276.982.830,60 3% 

9 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 1.236.722.593,00 3% 

10 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 1.182.724.443,86 3% 

11 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 1.180.827.541,35 3% 

12 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 1.167.833.744,17 3% 

13 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 1.038.265.187,49 3% 

14 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 1.022.847.502,88 3% 

15 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 893.083.170,59 2% 

16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 892.653.874,22 2% 

17 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLANDIA 

771.483.890,57 2% 

18 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 761.425.209,23 2% 

19 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 754.638.980,49 2% 

20 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 738.350.089,29 2% 

21 
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO 
PARANA 

724.710.482,14 2% 

22 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO 

711.277.977,43 2% 

23 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 633.200.353,61 2% 

24 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 629.088.487,73 2% 

25 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 616.764.639,95 2% 

26 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 563.955.452,03 1% 

27 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 545.838.521,27 1% 

28 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DE MATO 
GROS.DO SUL 

544.430.306,16 1% 

29 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 525.011.192,48 1% 

30 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO 

510.057.468,57 1% 

31 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO 
CARLOS 

508.332.086,95 1% 

32 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO 

500.213.483,24 1% 
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33 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 495.993.197,95 1% 

34 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 393.775.203,14 1% 

35 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO 

356.360.132,62 1% 

36 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 316.819.295,93 1% 

37 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE 
JANEIRO 

308.342.328,79 1% 

38 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
TOCANTINS 

287.885.059,16 1% 

39 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 277.588.215,97 1% 

40 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 267.916.439,37 1% 

41 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 261.238.688,46 1% 

42 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-
REI 

246.271.484,31 1% 

43 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO 238.806.291,57 1% 

44 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 236.823.109,81 1% 

45 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 231.260.781,43 1% 

46 
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E 
MUCURI 

208.521.208,34 1% 

47 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA 
BAHIA 

205.556.877,05 1% 

48 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDONIA 

195.907.190,07 1% 

49 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 189.706.578,17 0% 

50 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 180.734.144,86 0% 

51 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - MG 178.557.110,51 0% 

52 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 177.842.692,91 0% 

53 
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO 
FRANCISCO 

175.412.360,51 0% 

54 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE 
DOURADOS 

170.140.265,13 0% 

55 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 141.163.514,25 0% 

56 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 125.942.376,98 0% 

57 
FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE 
P.ALEGRE 

120.993.068,97 0% 

58 UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA 98.896.116,54 0% 

59 
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-
BRASILEIRA 

90.527.981,78 0% 

60 
UNIV.FED.DO SUL E SUDESTE DO PARA - 
UNIFESSPA 

37.480.617,83 0% 

61 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 3.994.709,94 0% 

62 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - 
UFOB 

1.268.626,81 0% 

63 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - 
UFESBA 

247.163,53 0% 

Total destinado pelo Governo Federal para Universidades 
Federais em 2014 

38.133.783.306,07 100% 

Fonte: Portal da Transparência (acesso em 03 set. 2015) 

 


