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RESUMO 

 

Esta investigação objetivou analisar quais práticas da boa governança estão evidenciadas nos 
Relatórios de Gestão do Fundo Nacional de Educação - FNDE de acordo com os códigos 
orientadores para o setor público favorecendo o disclosure público. O estudo de caso foi 
realizado em uma autarquia federal que tem como finalidade financiar a implementação das 
políticas públicas educacionais, segundo as diretrizes do PDE (Plano de Desenvolvimento da 
Educação). A metodologia foi dividida em duas etapas. Na primeira, através da pesquisa 
bibliográfica identificaram-se na literatura que versa sobre o tema quais os princípios e 
padrões de boas práticas de governança para a administração pública, criando-se um quadro-
síntese para servir de base para avaliação dos relatórios de gestão e sítio eletrônico quanto às 
quatro dimensões do IFAC: Padrões de Comportamento, Estrutura e Processos 
Organizacionais, Controle e Relatórios Externos. Em seguida, através da análise de conteúdo 
foram analisados os Relatórios de Gestão referentes ao período de cinco anos (2006/2010) e 
do sítio eletrônico da autarquia e, por intermédio do quadro síntese criado fez-se a avaliação 
dos documentos.  A seguir, empregando a análise quantitativa, foi realizado o teste exato de 
Fisher. Os resultados da pesquisa demonstraram que a autarquia federal se utiliza das práticas 
gerais, mas não das específicas, no qual resulte elevado grau de aderência às práticas de 
governança aplicada ao setor público. Nas quatro dimensões investigadas, evidenciou-se um 
percentual de conformidade geral de aproximadamente 58% em relação aos 75 elementos 
estabelecidos através da avaliação do quadro-síntese. As categorias Padrão de 
Comportamento e Estrutura e Processos Organizacionais foram identificadas como atendendo 
80% e 62,5%, respectivamente, às práticas de governança corporativas aplicadas ao setor 
público.   
 

 

Palavras-Chave: reforma gerencial, setor público, setor privado, disclosure, governança 
corporativa. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze which practices of good governance are evidenced in the 
reports for the management of the National Fund for Education - FNDE in accordance with 
the codes for guiding the public sector by encouraging the public disclosure. The case study 
was realized in a federal autarchy that has as its purpose financing the implementation of 
public policy education, according to the guidelines of the PDE (the Education Development 
Plan). The methodology was divided into two stages. In the first, through the bibliographic 
search were identified in the literature that deals with the theme what principles and standards 
of good governance practices for the public administration, creating a summary table to serve 
as the basis for evaluation of the management reports and electronic site as the four 
dimensions of IFAC: Patterns of Behavior, Structure and Organizational Processes, Control 
and External Reports. Then, through the analysis of content were analyzed the management 
reports relating to the period of five years (2006-2010) and the electronic site of the autarchy 
and, through the summary table created became the evaluation of documents. Then, using the 
quantitative analysis, was realized the Fisher's exact test. The results of the research 
demonstrated that the federal autarchy uses of general practices, but not of specific, resulting 
in high degree of adherence governance the practices applied to the public sector. In four 
dimensions investigated, showed that the percentage of general conformity of approximately 
58% in relation to the 75 elements established through to evaluation the summary table. The 
categories Pattern of Behavior and Structure and Organizational Processes were identified as 
obeying 80% and 62.5 %, respectively, the practices of corporate governance applied to the 
public sector. 
 
 
 
 
Key Words: management reform, public sector, private sector, disclosure, corporate 
governance. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Algumas das características da reforma gerencial, introduzida no Brasil oficialmente 

por intermédio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995) influenciam a 

forma como atualmente as políticas públicas são executadas e podem ser percebidas pela 

sociedade. Quais sejam: descentralização dos serviços sociais para estados e municípios; 

separação entre a formulação de políticas e sua execução; delegação de prestação de serviços 

para organização pública não-estatal, garantia da responsabilização (accountability) através da 

administração por objetivos, da criação de quase-mercados, e de vários mecanismos de 

democracia direta ou de controle social, combinados com o aumento da transparência no 

serviço público. 

O princípio da transparência inserido na condução do Estado é tido como aceitação do 

contrato social, para que a sociedade civil possa interagir no processo de gestão do governo. 

As características do Estado do contrato social incorporam o pragmatismo da regra da 

maioria, o respeito à vontade geral e assume a transparência como regra geral (IBCG, 2006). 

A transparência será atingida pela divulgação de informações e resultados que permitam 

àqueles que detêm interesses no resultado das ações do governo formarem opinião e tomarem 

decisões. 

A transparência, integridade e accountability são atributos que devem estar presentes 

na divulgação. Pois são princípios elencados pelo IFAC (2001) para o emprego de boas 

práticas de governança no setor público, perpassando pelos objetivos e processos que 

conduzem as instituições públicas. Assim, as informações públicas estão evidenciadas em 

diversos veículos de comunicação para o conhecimento e julgamento da sociedade dos atos 

dos gestores públicos. Para World Bank (1992) a transparência é capaz de promover a 

participação e reduzir o distanciamento dos cidadãos das decisões sobre as políticas públicas, 

proporcionando oportunidade para que possam influenciar as mesmas. 

O Open Government Partnership (OGP) ou Parceria para Governo Aberto é uma 

iniciativa internacional que tem o objetivo de assegurar compromissos concretos de governos 

nas áreas de promoção da transparência, luta contra a corrupção, participação social e de 

fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias, de maneira a tornar os governos mais 

abertos, efetivos e responsáveis (CGU, 2012). A iniciativa nacional fica por conta da edição 

Lei de Acesso à Informação, nº 12.527 editada em 18 de novembro de 2011 e em vigor desde 
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16 de maio de 2012, a qual tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso 

dos cidadãos às informações públicas, tendo seus dispositivos aplicados a todas as esferas de 

governo.  Este acesso permite o controle da sociedade como forma de constrangimento contra 

o desperdício, a ineficácia e a corrupção.  

A governança corporativa é um sistema pela qual as organizações são dirigidas 

visando garantir o direito de todas as partes interessadas. Segundo Mendes (2008) a garantia 

dos interesses destas, acontece por meio de uma série de procedimentos de supervisão e 

controle. Em todas as abordagens a respeito do tema ressaltam-se princípios que norteiam 

para a eficiência, abertura, transparência e responsabilização. 

O foco da governança aplicada ao setor público está nas estruturas e modelos de 

gestão distintos com uma rígida hierarquia, na qual a identificação das prioridades por vezes 

torna-se imperceptível. De forma, que na administração pública, a governança deve tornar 

explícito o papel de cada ator, definindo os seus objetivos, responsabilidades, modelos de 

decisão, rotinas, entre outras (MATIAS-PEREIRA, 2010). Podendo vir a ser orientada por 

princípios vigentes na governança corporativa. 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público também segue a tendência de 

convergência trazida pela globalização comercial, financeira e social.  O seu papel na 

governança aplicada ao setor público é o de controlar de forma a salvaguardar o dinheiro 

público e guiar a entidade para atingir seus objetivos, gerar informações contábeis financeiras 

e não financeiras nos padrões internacionais, para com isso, como pressupõem os organismos 

supranacionais, que a governança corporativa seja um dos instrumentos determinantes do 

desenvolvimento sustentável, em suas três dimensões: econômica, social e ambiental (OCDE, 

2004). 

Para Dantas et al. (2005) no contexto dos objetivos da Contabilidade, que consiste em 

prover informações úteis para a tomada de decisões por parte dos usuários, há que se 

dispensar uma atenção ao papel desempenhado pela evidenciação ou disclosure. Visto que, 

para que as demonstrações contábeis adquiram a característica da utilidade, devem conter as 

informações necessárias para uma adequada interpretação da situação econômico-financeira 

da entidade. E, é por intermédio deste fenômeno contábil que a governança aplicada ao setor 

público poderá atingir seus objetivos. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O Brasil enfrenta o desafio de manter-se como liderança em seu bloco econômico –

países da América Latina – e inserido no cenário macroeconômico mundial. De acordo com o 

IBGE (2012), das oito metas instituídas pelo país para o milênio, a oitava é estabelecer uma 

parceria mundial para o desenvolvimento. Contudo, necessita manter a estabilidade 

econômica, financiar políticas sociais e ainda, despontar na reorganização econômica do 

mundo, como país competitivo e participante da defesa dos interesses nacionais e 

internacionais na equalização das desigualdades socioeconômicas. Pois, de acordo com o 

documento “A Situação Social Mundial em 2005”, divulgado pela ONU o crescimento 

econômico não é solução para a pobreza e a desigualdade no mundo (UNRIC, 2005).  

Em linhas gerais, as assimetrias mundiais decorrentes da globalização devem ser 

corrigidas, com ênfase em distribuição mais equitativa dos benefícios de uma economia 

mundial cada vez mais aberta, pois as desigualdades entre países e dentro deles têm 

acompanhado a globalização. Particularizando, China e Índia são citados como países em que 

existe o crescimento econômico e a desigualdade social. Nesses, as diferenças salariais entre 

os trabalhadores aumentaram nos últimos dez anos. Nos Estados Unidos, Reino Unido e 

Canadá, países industrializados, essa diferença também é um problema, pois, são países que 

apresentaram as maiores diferenças salariais entre a mão-de-obra qualificada e a não 

qualificada.  

A conclusão do documento é que, embora um país experimente um crescimento 

econômico, a redução da pobreza tenderá a acontecer nos governos que desenvolvam políticas 

e programas que promovam a igualdade, incluindo iniciativas para melhorar o acesso aos 

recursos, os salários, a educação e o emprego. 

Seguindo a tendência do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, os quais tiveram a 

necessidade de repensar o Estado, principalmente após crises econômicas que devido à 

globalização ou centralização econômica tomaram proporções imensuráveis, o Estado 

brasileiro também promoveu, no início dos anos 90, a reforma de um estado de modelagem 

burocrática para gerencial. 

Segundo Matias-Pereira (2010) fenômenos como a crise do Welfare State, nos países 

desenvolvidos; crise do desenvolvimentismo, nos países periféricos; esgotamento do modelo 

econômico, evidenciado pela incapacidade fiscal e intervenção; fragilidade do modelo 

político, gerador de insuficiência de governabilidade; deficiência do modelo administrativo, 
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que resulta em distorções burocráticas; a adoção da nova gestão pública, nas suas dimensões 

econômico-financeira, administrativa-institucional, sociopolítica e ambiental foram 

responsáveis por transformações ocorridas no mundo contemporâneo, que estão exigindo um 

novo modelo para melhorar o desempenho do Estado. Com vistas a esses fenômenos, esse 

cenário de mudanças e turbulências exige dos governantes a adoção de ações inovadoras no 

setor público. 

Uma das mudanças do Estado de cunho democrático foi a liberação da informação 

como direito do cidadão. Informações sobre processos políticos, judiciais e de gestão 

organizacional devem estar à disposição de pessoas e entidades, interessadas diretamente ou 

não na condução das políticas públicas do Estado. Em Berlim, a Transparency International 

(TI) é uma ONG internacional que tem como seus principais eixos de atuação a consolidação 

de coalizões nacionais e internacionais contra a corrupção e a prestação de assistência técnica 

aos países que desejam implantar sistemas de integridade pública. Em Londres, o 

International Budget Partnership (IBP) é uma entidade que pesquisa informações sobre os 

gastos públicos em diversos países. No Brasil, a entidade sem fins lucrativos Transparência 

Brasil acompanha a execução orçamentária da União e dos Estados, como também a 

qualidade das informações veiculadas. O objetivo social destas organizações só pode ser 

alcançado graças ao acesso às informações reconhecido pelo estado-democrático, necessário 

ao exercício da cidadania. 

Um estudo do International Budget Partnership (IBP) foi alvo de notícias em uma 

rede mundial, a BBC de Londres. O mesmo examinou os dados até 2007 dos instrumentos de 

fiscalização e auditorias de cada país com o objetivo de avaliar o grau de transparência dos 

orçamentos apresentados pelos governos e os mecanismos que permitem o acesso a 

informações sobre gastos públicos e, concluiu que 80% dos governos do mundo não fornecem 

informações adequadas à população sobre seus gastos. Segundo o IBP, que monitora e 

promove a transparência governamental, quase 50% dos 85 países analisados "fornecem 

informações tão ínfimas que permitem esconder gastos impopulares, desperdiçados e 

corruptos”.  

Em relação à pesquisa, dos 85 países analisados 68 "não oferecem informações 

abrangentes e adequadas para que as pessoas possam entender, participar e monitorar a 

utilização de fundos públicos”. Por vezes, segundo o estudo, mais da metade dos países 

chegam a juntar informações que permitiriam uma compreensão e um acompanhamento mais 

efetivo do público no planejamento e aplicação do orçamento - mas essas informações 
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acabam não sendo divulgadas. Em 51 dos 85 países, os governos produzem pelo menos um 

documento-chave que acaba não sendo revelado ao público. Com base nos dados, o IBP criou 

um ranking para permitir a comparação entre os países. No topo está a Grã-Bretanha, 

liderando o grupo de apenas cinco países que, segundo o estudo, "fornecem informações 

abrangentes" sobre o dinheiro colhido e gasto pelo governo. O Brasil está em oitavo lugar no 

ranking geral e pertence ao grupo dos países que "provêem informações substanciais" e 

"concedem aos cidadãos algumas ferramentas para monitorar e cobrar responsabilidade do 

governo na administração do dinheiro público". 

Normas, regras e leis para o full disclosure, excetuando as informações que coloquem 

em risco a segurança nacional, não faltam. Desde o decreto nº 200/67, primeiro ato legal a 

iniciar a reforma do Estado à mais recente alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC 

131/2010, a divulgação dos atos de gestão governamentais em todas as esferas para prestação 

de contas, ação de controle e tomada de decisão vem sendo normatizada. 

Divulgação, evidenciação, disclosure são nomenclaturas diferentes utilizados para 

tratar de um mesmo tema. Para Almeida e Freitag (2010), quando esses termos são utilizados 

em Contabilidade, significa que as informações divulgadas provocará algum tipo de impacto 

no usuário.  

A percepção das ações do Estado em favor de seus cidadãos não deve ficar restrita 

apenas aos beneficiários diretos das políticas públicas, mas a todo e qualquer agente político. 

Essas ações resultarão em transformação do patrimônio público, representados por fatos 

contábeis permutativos, modificativos ou mistos, evidenciados nos relatórios contábeis de 

forma a permitir interpretações econômicas, financeiras e sociais. Conforme destacado por 

Franco (1997), o envolvimento da contabilidade com seu objeto, o patrimônio, abarca os 

fenômenos, seu registro, classificação, demonstração, auditoria, análise, comparação e 

interpretação, no suporte à gestão organizacional.  

A gestão das organizações públicas vem sofrendo transformações ao longo dos anos 

por consequência da reforma gerencial. Pois, de acordo com Bresser-Pereira (1999b) a 

Reforma Gerencial da Administração Pública brasileira lançada em 1995 avançou nas três 

dimensões previstas em seu plano diretor: a institucional, a cultural e a gerencial. Criaram-se 

novas instituições, surgiu uma nova visão da administração pública, e novas práticas 

gerenciais começaram a ser adotadas. 
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Essa reforma trouxe, também, uma nova visão do cidadão para o Estado, o de cliente, 

denominado a partir de então como cliente-cidadão, cujas necessidades devem ser satisfeitas 

pelo serviço público, a partir da concepção de que os impostos pagos são análogos ao capital 

investido em uma empresa, no caso em questão, integralizados no capital social do Estado 

(SLOMSKI, 2007).  

Desta forma, a relação do Estado com o setor privado e com a sociedade civil 

modificou-se substancialmente ao longo das duas últimas décadas e essas modificações 

demandam reflexões acerca de mudanças importantes no foco e no conteúdo da gestão 

pública. O modus operandis das transformações da gestão pública foram, em boa medida, 

substanciados no movimento da New Public Management (NPM), cujo enfoque central estava 

direcionado à adaptação e à transferência dos conhecimentos gerenciais desenvolvidos no 

setor privado para o público. Pressupondo-se com tal mudança a redução do tamanho da 

máquina administrativa, o aumento de sua eficiência e a criação de mecanismos voltados à 

responsabilização dos atores políticos (PECI, PIERANTI E RODRIGUES, 2008). 

Assim como a NPM, outras teorias, ferramentas e sistemas de gestão estão sendo 

inseridas no contexto da modernização do aparelho do Estado. Recentemente, na agenda de 

diversos países estão sendo introduzidas práticas de governança pública e governança 

corporativa.  

Teorias relacionadas ao desenvolvimento econômico e sustentável (Nova Gestão 

Pública, Novo Institucionalismo, Escolha Pública) tratam a governança como um conjunto 

adequado de práticas democráticas e de gestão que ajudam os países a melhorar suas 

condições de desenvolvimento econômico e social. A adoção dessas práticas é uma das 

exigências aos países em desenvolvimento como requisito para recebimento de recursos 

econômicos e apoio técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. 

Áreas de aplicação das boas práticas são aquelas envolvidas na melhora da eficiência 

administrativa, da accountability democrática, e de combate à corrupção como exemplos de 

“elementos essenciais de um framework no qual economias conseguem prosperar” (IMF, 

2003). 

O Cadbury Report (Report of the Comittee on the Financial Aspects of Corporate 

Governance, do Reino Unido, de 1992) define Governança Corporativa como um "sistema 

pelo qual as organizações são dirigidas e controladas" (MELLO, 2006). Governança na 

linguagem empresarial e contábil significa um conjunto de princípios básicos para aumentar a 

efetividade de controle por parte de stakeholders e autoridades de mercado sobre 
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organizações privadas de capital aberto. A governança corporativa surge da preocupação de se 

criar mecanismos eficientes de monitoramento e de incentivos para garantir que o 

comportamento dos administradores esteja alinhado com o interesse de todos os stakeholders, 

ou seja, de todas as partes interessadas na condução dos negócios da organização. No setor 

público, a Governança Corporativa chega num contexto mais limitado às ações das 

organizações públicas.  

Nos modelos de governança corporativa a teoria da agência ocupa um problema 

central. Se não ocorresse a separação entre a propriedade e o gestor, não ocorreriam os 

problemas de agência e, por conseqüência, não seriam necessárias tais práticas. Ao organizar 

o aparelho de estado, o governo amplia os problemas de agência a um vasto conjunto de 

relações difusas, tanto nas organizações vinculadas à administração direta quanto indireta. 

Entretanto, esses problemas são amplificados e passam a envolver questões que extrapolam as 

possibilidades dos mecanismos de controle institucional, o clientelismo por exemplo. 

Nesta perspectiva, para Matias-Pereira (2010) as teorias da governança corporativa 

aplicada ao setor público tornam possível compreender os objetivos, os princípios e os 

mecanismos que permitem uma maior interação dos stakeholders na Administração. 

No Brasil, os conceitos de Governança Corporativa já vêm sendo assimilados e 

praticados há mais de uma década pelo setor privado, o primeiro código no país foi editado 

pelo IBCG (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) no ano de 1995. Na área pública, 

as discussões sobre o tema são mais recentes, em 2009, o IBCG constituiu uma comissão para 

estudar o assunto, contando com representantes do Governo Federal (GIROTO, 2010).  

A inicitiva anterior nessa área partiu do Comitê Gestor da Convergência no Brasil, 

instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC n.º 1.103/07, com a 

finalidade de traçar plano de ação e coordenar o processo de convergência das normas 

brasileiras às internacionais nas áreas de auditoria, contabilidade pública e assuntos 

regulatórios. O Comitê, por meio do Grupo de Trabalho da Contabilidade Pública (GTCP), 

incluiu no documento “Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público no Brasil”, um eixo voltado à pesquisa e à verificação, em níveis nacional e 

internacional, das melhores práticas de governança na área pública para disponibilização às 

demais instituições. 

De acordo com o documento - que foi subscrito, em 2008, pelo secretário executivo do 

Ministério da Fazenda e pelo presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
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do Brasil (Atricon) -, os responsáveis pela Administração Pública devem ser cobrados, entre 

outros aspectos, “pela organização de controles administrativos e contábeis necessários à boa 

governança”. 

O grupo criado pelo CFC também utiliza como fonte de reflexões o Estudo 13 da 

International Federation of Accountants (IFAC), que trata de modo específico da governança 

no setor público e introduz, em nível internacional, conceitos de controle, gestão de riscos, 

auditoria interna, controle interno, orçamento, gerência financeira, capacitação de recursos 

humanos, transparência e utilização de princípios contábeis. 

Neste contexto, segundo Eirado (2010) a Contabilidade Pública é o meio por 

excelência de registro e comunicação dos atos de gestão, podendo muito contribuir para que a 

gestão pública atinja seus objetivos quanto à comunicação interna, verificação da eficácia e 

eficiência e, externa para fins de accountability. Muitas dessas informações quantitativas e 

qualitativas referentes aos recursos e patrimônios públicos são geradas e evidenciadas pela 

Contabilidade. De forma que, para Guimarães et al. (2008), as informações contábeis 

resultantes da gestão pública também cumprem, como na gestão empresarial, com a finalidade 

de serem requeridas para prestação de contas (Accountability) e, também, para atender o 

anseio de avaliação pessoal (julgamento) de indivíduo e da sociedade como um todo. Esses 

interesses de prestação de contas e de avaliação podem, ou não, resultar em um processo de 

decisão.  

 

1.1.1 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Com o crescimento da estrutura estatal para garantir os direitos sociais, no modelo 

democrático-social, tornou-se necessário que o fornecimento dos serviços de educação, saúde, 

previdência e assistência social fossem realizados com eficiência. Para os responsáveis pela 

reforma do Estado, essa eficiência buscada tornava-se condição de legitimidade do próprio 

Estado e de seus governantes. As políticas públicas educacionais, por exemplo, são 

fomentadas por um fundo público que segue as diretrizes de educação nacional, tendo como 

característica uma política descentralizada e a participação deliberativa dos beneficiários e 

interessados nas políticas educacionais. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é a autarquia 

responsável pela captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de programas que 

visam à universalização do ensino e à melhoria da qualidade do processo educacional no 



23 

Brasil. E, tem como norte assegurar que todas as crianças e jovens, de 7 a 14 anos, e aqueles 

com idade acima de 14 anos, que não tiveram acesso à escola em época apropriada, possam 

concluir o Ensino Fundamental (FNDE, 2011). 

O FNDE é vinculado ao Ministério da Educação e em 2004 era a segunda maior 

autarquia do país em orçamento1. Os recursos são canalizados para Governos Estaduais, 

Distrito Federal, Prefeituras Municipais, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), para atendimento às escolas 

públicas do Ensino Fundamental e da educação básica, de acordo com a estratégia 

educacional definida pelo Ministério da Educação. 

Uma evidência disso, é que seus recursos orçamentários, nos últimos anos, 

aumentaram quase 400%, passando de R$ 6,3 bilhões em 2003 para R$ 27,7 bilhões em 2010. 

Para o FNDE (2010) “o crescente volume orçamentário confirma a deliberada preocupação do 

Poder Público para com a educação, e demonstra a tendência de ampliação da atuação do 

FNDE como órgão de execução de políticas educacionais”. 

Com uma política descentralizada, característica trazida da Reforma Gerencial, o 

FNDE faz com que os recursos cheguem direto a cada Prefeitura e/ou a cada escola, sem 

intermediários. Escolas em todo país, em áreas urbanas e rurais, executam os programas 

financiados pelo fundo. O montante vultoso despendido para financiamento dos programas 

requer controles do tipo institucional – interno, externo, societal e social.  

Esse fundo trabalha com programas e projetos diversos, conforme Quadro 01, sempre 

buscando identificar as necessidades educacionais e de formação das comunidades. 

Quadro 01 – Programas do FNDE 
Programas do FNDE Valores Aproximados das Transferências -R$ 
Alimentação Escolar 3,5 bilhões 
Biblioteca da Escola 145,3 milhões 

Brasil Profissionalizado - 
Caminho da Escola 164.3 milhões 

Dinheiro Direto na Escola 1,5 bilhão 
Formação pela Escola 1,48 bilhão 

Livro Didático 1,3 bilhão 
Livros em Braile - 

Planos de Ações Articuladas - 
Proinfância 1.377.937.887,00 

Transporte Escolar 644 milhões 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do site do FNDE (2012) e Relatório de Gestão do FNDE (2010). 

                                                             
1 Manual Operacional do Programa Escola Aberta (2004). 
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Desses 11 programas, alguns deles ainda se subdividem em projetos e ações, os quais 

são traçados de acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação, onde, as escolas com a 

contrapartida dos municípios e estados, podem participar de diversos programas e projetos ao 

mesmo tempo, de forma que os alunos podem ser assistidos em mais de um programa 

concomitantemente. 

Alguns desses programas, como o Escola Aberta, oriundo do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), proporciona a abertura das escolas nos finais de semana, sendo 

considerado como política pública de âmbito nacional. São conduzidos por instâncias de 

gestão constituídas nas três esferas de governo por meio de ações comuns, colaborativas e 

complementares. Nesse caso, existe a participação e o envolvimento das secretarias de 

educação, escolas e comunidades na execução e implementação, assim como a apropriação 

das propostas do Programa pela comunidade escolar, sendo condições importantes para ser 

alcançada a autonomia necessária para garantir a continuidade das ações no âmbito local. 

A publicidade desses resultados materializa o direito antes subjetivo, mas trazido 

contemporaneamente pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

quanto à disponibilidade tempestiva, inclusive, do acesso à informação para dar cabimento à 

participação popular. Podendo ser considerado como fator chave para viabilizar a participação 

social e o controle da cidadania sobre atos dos que gerem recursos públicos e tomam decisões.  

A simplificação e o acesso facilitado às informações pertinentes ajudam a consolidar a 

cidadania e a inibir práticas de gestão que contrariem os interesses dos stakeholders do 

Estado. 

Segundo Andrade e Rosseti (2009) stakholders é um conjunto composto por grupos 

que têm interesses legítimos em jogo nas empresas e que afetam ou podem ser afetados pelas 

diretrizes definidas, pelas ações praticadas e pelos resultados alcançados. Por conta dessa 

definição, também são chamados de partes interessadas. Um sistema que assegura 

transparência e prestação de contas de uma gestão é a Governança Corporativa. 

Para o IBGC (2010) 

Governança corporativa é o sistema que assegura aos sócios-proprietários 
o governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria 
executiva. A relação entre propriedade e gestão se dá através do conselho 
de administração, a auditoria independente e o conselho fiscal, instrumentos 
fundamentais para o exercício do controle. A boa governança corporativa 
garante equidade aos sócios, transparência e responsabilidade pelos 
resultados (Accountability). 
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Para tanto, a divulgação dos atos e resultados da gestão pública vêm sendo aprimorada 

em diversos países, de acordo com a pesquisa de Ryan e Ng (2000), a fim de aperfeiçoar 

procedimentos para uma fiel representação desses fenômenos e para fornecer referências 

transparentes, acuradas e consistentes, de modo a viabilizar um uso seguro das informações 

pelos gestores, cidadãos, fornecedores, entidades de pesquisas e demais interessados. 

Segundo o IBCG (2010) a adequada transparência resulta em um clima de confiança, 

tanto internamente quanto nas relações com terceiros. Deste modo, complementa que a 

organização não deve limitar-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 

também os outros fatores que norteiam a ação gerencial e que conduzem a criação de valor. 

Corroborando, o IMF (2007a) preceitua que a transparência favorece a eficiência do 

controle interno e promove o interesse ao controle externo, fator dinamizador contra o 

desperdício, ineficiência e a corrupção. Para a OCDE (2004), a divulgação de informações 

também ajuda a incrementar o conhecimento público das estruturas e atividades das empresas, 

estratégias empresariais e desempenho perante parâmetros de ordem ambiental e ética, bem 

como o relacionamento da empresa com as comunidades nas quais desenvolve a sua 

atividade. 

Valendo-se das vantagens produzidas pela governança corporativa, organizações 

voltadas para incentivar o desenvolvimento econômico mundial (FMI, OCDE) e entidades de 

classe internacionais (IAA, IFAC, INAO) editaram códigos que contém práticas de boa 

governança para o setor público. 

Frente ao exposto, a pesquisa será norteada de forma a responder ao seguinte 

questionamento: Quais práticas da boa governança são evidenciadas nos Relatórios de 

Gestão do Fundo Nacional de Educação favorecendo o disclosure público?  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar se as práticas de boa governança 

evidenciadas nos Relatórios de Gestão estão aderentes àquelas aplicadas ao setor público. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para chegar ao objetivo principal deste trabalho de forma eficiente e clara, buscou-se a 

realização dos seguintes objetivos específicos: 

§ Discorrer sobre as razões de adequação e transferência das experiências da governança 

corporativa para o setor público brasileiro; 

§ Levantar as categorias contidas nos códigos e normas nacionais e internacionais a fim 

de identificar as dimensões de análise; 

§ Evidenciar as práticas de governança nas informações aos stakeholders contidas no 

sítio eletrônico do FNDE a partir de suas dimensões. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

De acordo com estudos de Vergara (2007) este tópico responde a seguinte pergunta do 

leitor: em que o estudo é relevante para a área na qual seu autor está atuando, ou para a área 

na qual busca formação acadêmica, ou para a sociedade em geral? As razões a seguir 

sinalizam a pertinência da investigação em foco. 

O desenvolvimento das economias mundiais, entre elas a brasileira, vem fazendo 

como que a Administração Pública adote novos conceitos e paradigmas para eficientemente 

gerir os recursos e tentar atender satisfatoriamente às necessidades das sociedades, muitas das 

quais tidas como políticas públicas. 

Mesmo não fazendo parte da OECD (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) o Brasil foi convidado a participar, como observador, das 

atividades do Public Management Commitee, um reconhecimento do empenho do país na 

introdução das mudanças e o grau de importância frente às potências mundiais (DI 

GIÁCOMO, 2005). 

O compartilhamento de responsabilidades entre representantes eleitos para dirigir a 

nação e os representados deve ser congruente na medida em que busca o objetivo comum na 

obtenção da produção de proteção, satisfação das necessidades sociais e construção da 

dignidade cidadã.  

De acordo com o FNDE (2010), através da execução das ações, projetos e programas 

educacionais, a autarquia torna efetiva a política educacional do País, de alcançar as metas 
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para reduzir a incidência dos baixos índices educacionais e de assegurar acesso e permanência 

à educação de qualidade a todo cidadão brasileiro. Estas execuções são financiadas por 

recursos públicos, necessitando passar pelo crivo do controle e da accountability.  

Por conseguinte, justifica-se o desenvolvimento deste estudo, visando contribuir com 

resultados da pesquisa sobre a gestão de um fundo público, que é uma entidade de 

importância social e necessita ter seus recursos administrados de modo, no mínimo eficaz, de 

forma que seja capaz de cumprir a missão para o qual foi designado. No entanto, não basta 

apenas o conhecimento dos gestores e/ou executores dos projetos direcionadores da educação 

pública brasileira, é preciso também, que todos que sintam a necessidade de saber, conhecer, 

questionar, participar, tenham condições de fazê-lo através da divulgação das decisões, ações 

e resultados do fundo educacional através dos canais de comunicação com as partes 

interessadas e dos relatórios de gestão. Podendo ser considerados como elos entre os 

tomadores de decisão ou executores e sociedade. 

Partindo do pressuposto de que a relação do Estado com os setores da economia e com 

a sociedade civil modificou-se substancialmente ao longo das duas últimas décadas e que 

essas modificações demandam reflexões acerca de mudanças importantes no foco e no 

conteúdo da gestão pública, têm-se a evidenciação das informações contábeis financeiras e 

gerenciais, dispostas de forma explicativa no relatório de gestão como instrumento de ligação 

entre os agentes políticos. 

Buscando resposta para problemas deste tipo, Palha (2006) analisou a evidenciação 

dos relatórios econômico-financeiros utilizados nos processos de gestão da IFES brasileiras 

para compreender o grau de clareza e compreensão em que as informações contábeis são 

evidenciadas. Os resultados demonstram que a utilização dos relatórios econômico- 

financeiros não acontece na maioria das vinte instituições participantes da pesquisa, e mesmo 

onde são utilizados, ainda precisam ser incluídos numa gestão mais abrangente que lhes 

confira maior relevância como instrumento de informação para a tomada de decisões. 

Bizerra (2011) realizou uma pesquisa com objetivo de avaliar em que medida os 

relatórios de gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro são aderentes aos princípios de 

governança e padrões quanto à transparência e accountability na utilização dos recursos e 

resultados gerados nas políticas públicas. Os resultados demonstraram que os relatórios 

analisados possuem pouca aderência aos princípios e padrões da boa governança. Em torno de 

37% das características eleitas nos guias de boas práticas referenciados para o setor público, 
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apontando que há pouca transparência nestes demonstrativos, fato que prejudica 

accountability na administração pública. 

Corroborando com as investigações os autores Christensen e Yoshimi (2003) em um 

paper publicado no Government Auditing Review utilizaram o método da comparação com a 

finalidade de analisar a mudança da contabilidade nos relatórios de desempenho do setor 

público baseado na NPM entre Austrália e Japão. Uma das semelhanças notadas é que a 

necessidade de refinar as informações contábeis nos relatórios, em ambos os estudos de caso, 

foi devido a queda do nível de confiança entre os cidadãos e o governo e, a evidenciação das 

informações de desempenho foi observada no contexto das mudanças no cenário 

sócioeconômico. Nos dois estudos o relatório de desempenho foi reconhecido como tendo 

uma necessidade de melhoria. 

Para Santos (2010) sua pesquisa com a comissão gestora do REUNI e membros da 

Divisão de Controladoria em uma instituição pública de ensino superior, baseada nas 

recomendações do estudo 13 do IFAC, a fim de evidenciar a percepção dos princípios de 

governança na execução da gestão dos recursos destinados ao REUNI, apresentou um 

resultado positivo quanto a evidenciação desses princípios na gestão dos recursos públicos 

para reestruturação física das universidades federais. 

De acordo com Mendes (2008) a governança corporativa no setor público inclui-se no 

tema da governança pública, apenas delimitando o foco, saindo da capacidade de ação do 

Estado como um todo para uma análise mais específica de órgãos governamentais e agências 

públicas. Em seu trabalho apresentou uma abordagem conceitual unida a um estudo empírico, 

de forma a ilustrar a aplicabilidade dos conceitos. Traçou um panorama dessa discussão e 

sugeriu formas de aplicação do arcabouço conceitual para o estudo da administração pública. 

Para o autor, as quatro dimensões propostas pelo IFAC (2001) são bastante convergentes com 

o modelo de estrutura de governança e defende ser possível utilizá-las como base de análise 

sobre a qual podem ser feitos estudos empíricos de governança corporativa em organizações 

públicas. 

A relevância desta pesquisa decorre do cenário das transformações ocorridas, e ainda 

em curso, na administração pública a partir da década de 1990, como também, a escassez de 

estudos existentes sobre governança corporativa no setor público (MACÊDO, 2008; 

MENDES 2008; BOGONI et al., 2010). No entanto, Matias-Pereira (2010) declara ser 

crescente a discussão sobre o tema governança, explicitando novas tendências de 

administração pública e de gestão de políticas públicas, podendo ser mensurado pelo 
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crescente destaque que a literatura vem dedicando nos últimos anos ao assunto. Sinalizando a 

relevância e a atualidade deste estudo, que visa contribuir para ampliar a discussão e a 

compreensão sobre o disclosure e a governança corporativa nas entidades públicas.  

Para esses autores, a governança corporativa no setor público pode encorajar o uso 

eficiente de recursos, bem como o uso de mecanismos de transparência e prestação de contas 

para a sociedade. Esses benefícios serão materializados para os agentes interessados 

(stakeholders do Estado) por intermédio do fenômeno contábil da evidenciação. 

Segundo Andrade e Rosseti (2009) a amplitude dos impactos positivos dos propósitos 

e das práticas da boa governança é uma das raras unanimidades que se estabeleceram nos 

últimos anos nos campos da economia, das finanças e da administração. Por isso, uma 

tendência que se observa é o esforço de vários sistemas organizacionais do terceiro setor e do 

Estado para a absorção e a transposição do composto conceitual da governança corporativa. 

Uma das recomendações das diversas entidades que propuseram modelos de 

governança, tais como a OCDE, em sua publicação Public Sector Modernizacion: open 

government (2005) é a qualidade atribuída às informações que deve constar nos diversos 

relatórios que divulgam o resultado das entidades: pertinência, oportunidade, completude, 

confiança e objetividade. O estudo defende que a publicação de relatórios anuais com dados 

de desempenho e de contas públicas é um instrumento importante para garantir a fiscalização 

de todos os interessados das ações executadas pelo governo, representado pelas agências, 

autarquias, fundos, estatais, entre outras entidades.  

O IFAC (2001) estabelece quatro dimensões para governança na Administração 

Pública, na qual uma delas se fixa nos relatórios externos, devendo evidenciar a sua 

responsabilização financeira pela gestão dos recursos públicos e o desempenho no uso. 

A escolha pelos princípios e práticas de governança voltada especificamente para o 

setor público se deu pelo entendimento de que os modelos para este setor adaptados da 

iniciativa privada não são totalmente aderentes, devido à diferença dos objetivos das 

organizações empresariais que visam explicitamente o lucro e das organizações públicas, 

responsáveis pela execução das políticas públicas desenhadas pelo Estado (MELLO, 2006; 

MENDES, 2008). Para esses autores, o debate em torno dos conceitos de governança e de 

governança corporativa no setor público é recente, carecendo ainda de maior consolidação 

teórica e verificações empíricas. 
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CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Os autores Raupp e Beuren (2009) ao considerar as particularidades da Contabilidade, 

optaram por enfocar tipologias de delineamentos de pesquisas que acreditam ser mais 

aplicáveis a esta área de conhecimento, quais sejam: pesquisa quanto aos objetivos, quanto 

aos procedimentos e quanto à abordagem do problema. 

 

2.1.1 Tipologia quanto aos Objetivos 

Esta pesquisa tem o caráter descritivo, pois de acordo com Vergara (2007) tem o 

objetivo de descrever características de um determinado fenômeno, as características de 

governança corporativa no setor público ou o estabelecimento de relações entre as variáveis, 

ou seja, a relação entre o nível do disclosure e a governança corporativa aplicada ao setor 

público. Isto decorre do nível elevado desse fenômeno ser relacionado com a adoção de boas 

práticas de governança. 

Citando Andrade (2002), Raupp e Beuren (2009) de forma análoga destaca que a 

pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los e o pesquisador não interfere neles. 

 

2.1.2 Tipologia quanto aos procedimentos 

Este estudo está aliado às pesquisas bibliográfica e documental. Apesar de alguns 

autores apresentá-las como sinônimo, Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) em um ensaio 

teórico explanam a tênue diferença existente entre elas. 

A pesquisa bibliográfica é classificada por Vergara (2007), como estudo sistematizado 

de material disponível ou de fontes secundárias: artigos nacionais e internacionais, literatura, 

revistas, jornais, sites, teses e dissertações anteriores sobre administração pública e 

governança corporativa no setor público, com a finalidade de buscar teorias a respeito da 

temática abordada.  

A pesquisa documental ou de fontes primárias foi utilizada como instrumento de 

coleta de dados, representada pelos Relatórios de Gestão, por informações buscadas no sítio 

eletrônico ou em qualquer outro veículo que pudesse agregar informações para pesquisa a 

respeito da entidade. Essa técnica recorre a materiais que ainda não receberam tratamento 
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analítico, ou seja, as fontes primárias, a exemplo dos relatórios. No entanto, deve ser chamada 

atenção para o fato de que: “na pesquisa documental, o trabalho do pesquisador (a) requer 

uma análise mais cuidadosa, que a pesquisa bibliográfica, visto que os documentos não 

passaram antes por nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007). 

 

2.1.3 Tipologia quanto à abordagem do problema 

Na pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa. A esse respeito, Merriam (1998) 

ressalta que a pesquisa qualitativa “é um conceito guarda-chuva cobrindo algumas formas de 

investigação que nos ajuda a entender e explicar o significado do fenômeno social com a 

menor quebra possível do ambiente natural”. De acordo com a autora, nesse tipo de 

abordagem, o pesquisador utiliza a descrição e análise de dados, por meio da identificação de 

padrões recorrentes (categorias de significados, temas). 

Em matéria de natureza, esta pesquisa pode ser classificada como aplicada, tendo em 

vista que se trata de conhecimento com o intuito de solucionar lacunas teóricas-práticas, uma 

vez que procura produzir conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 

problemas específicos (SILVA, 2001). Ou seja, a possibilidade de extensão dos princípios e 

práticas de governança corporativa ao setor público. 

 

2.2 MÉTODO DE PESQUISA 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o método de abordagem indutivo, 

cuja aproximação dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, 

partindo das constatações mais particulares e, chegando às leis e teorias (MARCONI E 

LAKATOS, 2004). Neste caso, partiu-se da divulgação das prestações de contas do FNDE 

para sua adequação conduzida naturalmente pela harmonização sócio-econômica dos países 

emergentes aos desenvolvidos e/ou normatização estatal e imposição legal aos princípios e 

práticas de boa governança. 

Quanto ao método de procedimento foi utilizado o tipológico. Esse método, de acordo 

com Marconi e Lakatos (2004), busca criar tipos ou modelos ideais construídos a partir da 

análise de aspectos essenciais do fenômeno e diante desse modelo, analisar e compreender a 

realidade existente. Desta forma, para analisar as práticas de boa governança para o setor 

público, evidenciadas em documentos, que guardem menção de comunicação com os 
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stakeholders de um fundo público, foram escolhidas as quatro dimensões propostas pelo 

IFAC (2001).  Assim, foi elaborado um quadro síntese apontando as melhores práticas de 

governança, segundo o levantamento bibliográfico. As quais devem permear as prestações de 

contas das organizações públicas a todos os grupos de interesse na relação Estado-sociedade.  

 

2.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Para delimitação da pesquisa consideraram-se alguns critérios, abaixo destacados, 

como seguem: 

O universo do presente estudo é composto por uma entidade pública, qual seja: um 

fundo público de fomento à educação nacional, o FNDE; 

• A unidade de análise, objeto de estudo, é o disclosure das entidades públicas através 
dos Relatórios de Gestão e do respectivo web site; 

• O local de obtenção dos dados é o sítio eletrônico do FNDE, http://www.fnde.gov.br/, 
onde se encontram disponíveis os documentos que permitiram a viabilização do objeto 
de estudo. 

• De forma temporal esta pesquisa pauta-se no período de 2006 a 2010. 

Neste estudo limitou-se a investigar os princípios e as práticas de boa governança 

relativas às informações que devem constar nos relatórios de gestão e sítio eletrônico, 

mediante as dimensões de padrão de comportamento, estrutura e processos organizacionais, 

controle e relatórios externos. 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

2.4.1 ANÁLISE QUALITATIVA 

Com vistas a atingir o objetivo da pesquisa promoveu-se inicialmente a avaliação da 

utilização de práticas de boa governança em publicações formais e informais da entidade. 

Para isso, utilizou-se a técnica de pesquisa da análise de conteúdo. Pois para Bardin (2011) o 

objetivo desta técnica “é a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) 

para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da 

mensagem”. Ou seja, foram analisados os documentos formais e informais do FNDE, que 

servem à prestação de contas, para evidenciar os indicadores de governança corporativa no 

setor público. Segundo Beretta e Bozzolan (2007), esse é o método mais utilizado nos estudos 

http://www.fnde.gov.br/
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sobre disclosure, pois fornece credibilidade e inferência para análise de acordo com 

determinado contexto.  

Delgado e Gutierréz (1995) apud Calado e Ferreira (2005) reforçam que a análise de 

conteúdo pode ser vista como um procedimento destinado a desestabilizar a integridade 

imediata da superfície textual, evidenciando os aspectos que não são diretamente intuitivos, 

mas encontram-se presentes. 

Para a utilização da análise de conteúdo, optou-se pela definição de categorias e 

subcategorias (categorização) para que os documentos escolhidos como universo de análise 

pudessem ser classificados, agrupados, por meio de características em comum das 

informações analisadas. Isto é, as informações similares foram classificadas em categorias a 

fim de se realizar melhores inferências (BARDIN, 2011). Assim, buscou-se elaborar um 

quadro síntese que representasse a gradação percentual da existência de evidências de boas 

práticas de governança corporativa às entidades públicas. 

Para orientação e construção do quadro-síntese foram utilizados os códigos 

internacionais e leis nacionais que orientam as práticas de boa governança no setor público: 

1. Governance in the public sector: a governing body perspective. Study 13 (IFAC, 
2001); 

2. Public sector modernization: open government (OECD, 2005a); 
3. Code of good practices on fiscal transparency (IMF, 2007b); 
4. OECD best practices for budget transparency (OECD, 2002); 
5. OECD guidelines on corporate governance of State-owned enterprises (OECD, 

2005b); 
6. Lei Complementar nº 101/2000 (BRASIL, 2000); e 
7. Lei Complementar nº 131/2009 (BRASIL, 2009). 

 

Bardin (2011) apresenta a utilização da análise de conteúdo em três fases 

fundamentais: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Assim, na 

primeira fase foi estabelecido um esquema que buscou ser preciso, com procedimentos bem 

definidos, embora flexíveis, como preceitua a autora. Ou seja, determinado o instrumento de 

coleta de dados e realizada pesquisa bibliográfica com base nos códigos norteadores para 

governança aplicada ao setor público foram identificadas as categorias e subcategorias 

necessárias ao desagrupamento dos dados nos documentos coletados. 

A exploração do material deu-se por criação de arquivos auxiliares no editor de texto – 

Word e em planilhas eletrônicas – Excel (Apêndice I) visando agrupar e obter dados de 

características gerais dos documentos. 
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Foram estabelecidas categorias de grupamento de acordo com as dimensões de 

governança: 1. Padrão de Comportamento, 2. Estrutura e Processos Organizacionais, 3. 

Controle e 4. Relatórios Externos. 

Então, estabelecidas as dimensões de governança como categorias analíticas, esta 

pesquisa verificou quais destas e, em que proporção encontravam-se presentes nos 

documentos que guardem menção de comunicação com as partes interessadas. 

Com intenção de reduzir a subjetividade na seleção das informações e para a 

composição de uma métrica para avaliar o disclosure da entidade pública, as dimensões 

utilizadas como direcionamento de governança aplicada ao setor público, estão de acordo com 

Governance in the public sector: a governing body perspective. Study 13 (IFAC, 2001). Ao 

todo foram determinadas 04 categorias compostas por 75 itens descritos analiticamente, como 

demonstrados no Quadro 02.  

Quadro 02 – Categorias de Boas Práticas de Governança Aplicadas ao Setor 
Público 

   

Categorias Número de 
elementos % 

1. Padrões de Comportamento 10 13,33 
2. Estruturas e Processos Organizacionais 24 32,00 
3. Controle 13 17,33 
4. Relatórios Externos 28 37,34 

Total 75 100,00 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do IFAC (2001). 

Assim, os relatórios de gestão foram analisados a partir de cada categoria e de cada 

elemento que a compôs. A fim de pontuar cada elemento dentro das categorias, utilizou-se 

uma pontuação arbitrária, para este estudo em específico, em relação à análise dos 

documentos, da seguinte forma: 

 
ü “0” foi imputado para os itens de boas práticas de governança relacionadas com 

padrões de comportamento, estruturas e processos organizacionais, controle e 
relatórios externos verificados como não atendidos pelos relatórios analisados. 
 

ü  “1” foi atribuído para os itens de boas práticas de governança relacionadas com 
padrões de comportamento, estruturas e processos organizacionais, controle e 
relatórios externos verificados como sendo atendidos parcialmente pelos relatórios 
analisados; e 
 

ü “2” foi imputado para os itens de boas práticas de governança relacionadas com 

padrões de comportamento, estruturas e processos organizacionais, controle e 
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relatórios externos verificados como sendo totalmente atendidos pelos relatórios 

analisados. 

O Quadro 03 confirma os critérios de classificação para as quatro dimensões 

apresentados anteriormente.  

Quadro 03 – Critério de Significância das dimensões de Governaça Aplicada ao Setor 
Público 

Dimensões de Governança Aplicada ao Setor Público Referência Significância 
Padrões de comportamento, estruturas e processos 
organizacionais, controle e relatórios externos. 0 Não atende 

Padrões de comportamento, estruturas e processos 
organizacionais, controle e relatórios externos. 1 Atende 

parcialmente 
Padrões de comportamento, estruturas e processos 
organizacionais, controle e relatórios externos. 2 Atende totalmente 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

I. Dimensão de Padrões de Comportamento 

Indica como a gestão da organização exerce a liderança na determinação dos valores e 

normas da organização, que definem a cultura da organização e o comportamento de todos 

dentro dela, conforme Quadro 04. 

Quadro 04 – Subcategorias da Dimensão de Padrões de Comportamento 

Item Descrição das Subcategorias Pontuação 
Máxima 

1 Padrões de Comportamento  
1.1 Códigos de Conduta  

1.1.1 
Registro e publicização de todas as informações relevantes de interesses 
pessoais e de negócios para os membros do corpo diretivo e gestores do topo 
(registro de interesses). 

2 

1.1.2 Há um código de conduta implantado na organização. 2 

1.1.3 O código de conduta reflete os princípios de transparência, integridade e 
responsabilização. 2 

1.1.4 O código de conduta prevê altos padrões de comportamento dos servidores 
que possam refletir a sua reputação e/ou da organização. 2 

1.1.5 
A contratação de servidores não concursados é prevista nas diretrizes e 
normas do governo, observando um processo transparente, com completa 
evidenciação. 

2 

1.1.6 
Existem indícios de que o grupo governante estabelece um clima 
organizacional, de maneira que os servidores tenham confiança na justiça e 
na imparcialidade de procedimentos. 

2 

1.1.7 
A organização estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os 
servidores públicos não sejam influenciados por preconceitos, conflitos de 
interesses e/ou recebimento de presentes, hospitalidades e entretenimentos. 

2 

1.1.8 Existe referência ao relacionamento com outras entidades públicas. 2 
1.1.9 Existe referência ao relacionamento com os clientes. 2 
1.1.10 Existe referência ao relacionamento com os fornecedores. 2 
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 Pontos obtidos 20 
 Percentual obtido 13,33 
Fonte: Adaptado pela autora a partir do IFAC (2001). 

 

II. Dimensão de Estrutura e Processos Organizacionais 

Esta dimensão deve evidenciar como a gestão de direção dentro das organizações é 

nomeada e organizada, como as suas responsabilidades são definidas, e como é 

responsabilizada. 

Quadro 05 – Subcategorias da Dimensão de Estrutura e Processos Organizacionais 

Item Descrição Pontuação 
Máxima 

2. Estrutura e Processos Organizacionais  
2.1 Responsabilidade Legal  
2.1.1 Há determinação do limite de ação dos gestores. 2 
2.1.2 Cumprimento de obrigações legais e não legais. 2 
2.1.3 Existe avaliação de questões sociais e ambientais e equidade interegionais. 2 
2.1.4 Demonstração das decisões que foram tomadas e exposição de motivos. 2 

2.1.5 Contêm informações explícitas sobre a dependência de subsídios ou outro 
apoio financeiro. 2 

2.1.6 

Comentários detalhados sobre cada programa de receitas e despesas com 
previsões a atualizações orçamentárias refletindo tendências para as receitas e 
despesas, ressaltando a evolução econômica e compromisso de políticas bem 
definidas. 

2 

 Subtotal de pontos 12 
2.2 Prestação de contas do dinheiro público  
2.2.1 Salvaguarda dos recursos públicos. 2 

2.2.2 A entidade estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os fundos e 
recursos públicos sejam totalmente protegidos. 2 

2.2.3 
É destacado um quadro de controle interno e a divulgação de relatórios em 
tempo hábil, em linguagem objetiva, equilibrada e compreensível às partes 
interessadas. 

2 

 Subtotal de pontos 6 
2.3 Comunicação com os stakeholders  

2.3.1 Existem canais claros de comunicação sobre a missão da entidade, papéis, 
objetivos e desempenho. 2 

2.3.2 Existem procedimentos apropriados para assegurar que esses canais operam 
efetivamente na prática. 2 

2.3.3 Meios para investigar queixas externas, reclamações de rotina e  
procedimentos que não conseguiram atingir a satisfação do reclamante.  2 

2.3.4 Existem veículos de reclamações confidenciais para funcionários. 2 

2.3.5 Há garantia de que as consultas e reclamações são tratadas com rapidez e 
eficácia. 2 

2.3.6 Ocorre divulgação do corpo diretivo, assim como a forma como são escolhidos 
ou nomeados.  2 

2.3.7 Os canais utilizados para a divulgação das informações proporcionam aos 
usuários acesso razoável, tempestivo e econômico às informações relevantes. 2 

 Subtotal de pontos 14 
2.4 Corpo Governante das entidades do setor público  
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2.4.1 Qualificação do gestor de maior hierarquia. 2 

2.4.2 Aprovação formal e aprovação do relatório anual da entidade, incluindo as 
demonstrações financeiras. 2 

2.4.3 Relato de treinamento do corpo diretivo. 2 
2.4.4 O responsável financeiro é um contador. 2 

2.4.5 As funções de Chefe do Executivo, diretor financeiro / diretor de finanças e 
responsável pela conformidade são realizadas por indivíduos separados  2 

 Subtotal de pontos 10 
2.5 Política de Remuneração  
2.5.1 A remuneração está relacionada às medidas de desempenho estabelecidas. 2 
2.5.2 Formação de comissão que define política de remuneração (RA). 2 
2.5.3 Divulgação da remuneração e demais benefícios (RA). 2 
 Subtotal de pontos 6 
 Total máximo de pontos 48 
 Percentual máximo de pontos 32,00 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do IFAC (2001). 

 

III. Dimensão de Controle 

Indica a presença de uma rede com vários tipos de controles estabelecidos pela gestão 

de direção da organização para apoiá-la na consecução dos objetivos da entidade. Esta rede 

visa garantir a eficácia e a eficiência das operações, a confiabilidade dos relatórios internos e 

externos, e o cumprimento das leis e regulamentos e políticas internas e externas. 

Quadro 06 – Subcategorias da Dimensão de Controle 

Item Descrição Pontuação 
Máxima 

3. Controle  
3.1. Gestão de Riscos  
3.1.1 Avaliação de riscos do ambiente, internos e externos.  2 
3.1.2 Reconhecimento explícito e divulgação dos riscos. 2 

3.1.3 
Relatório sobre a eficácia do sistema de gestão de risco, através, por 
exemplo, de uma declaração anual sobre o controle interno, incluindo, se 
necessário, um plano de ação para combater os problemas significativos. 

2 

3.1.4 As normas sobre compras públicas são claras e acessíveis e, são 
observadas. 2 

 Subtotal de pontos 8 
3.2. Auditoria Interna  
3.2.1 Faz parte do quadro de controle. 2 

3.2.2 
Padrões aceitáveis pela função de auditoria interna, em especial, 
relacionados com a independência, competência profissional, âmbito de 
trabalho e execução do trabalho.  

2 

 Subtotal de pontos 4 
3.3 Comitês de Auditoria  
3.3.1 Composição de membros não executivos. 2 
3.3.2 Presidente do comitê tem função na gestão. 2 
 Subtotal de pontos 4 
3.4 Controles Internos  
3.4.1 Estrutura funciona na prática. 2 
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3.4.2 Declaração de eficácia incluída no relatório anual. 2 
 Subtotal de pontos 4 
3.5 Gestão de Orçamentos, Financeira e Treinamento de Pessoal  
3.5.1 Orçamento é integrado à Contabilidade. 2 
3.5.2 Projeção de orçamento para mais de um ano. 2 
3.5.3 Práticas contábeis similares à iniciativa privada (regime competência). 2 
 Subtotal de pontos 6 
 Total máximo de pontos 26 
 Percentual máximo de pontos 17,33 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do IFAC (2001). 
 

IV. Dimensão de Relatórios Externos 

Quanto a esta dimensão, visa evidenciar como a gestão de direção da organização 

demonstra a sua responsabilização financeira pela gestão dos recursos públicos e o 

desempenho no uso. Assim, como suprir a necessidade das partes interessadas quanto à 

informações úteis. 

Quadro 07 – Subcategorias da Dimensão de Relatórios Externos 

Item Descrição Pontuação 
Máxima 

4. Relatórios Externos  
4.1. Publicação de Relatório Anual  

4.1.1 Divulgação ao público de Relatório Anual com Demonstrações 
Financeiras incluídas. 2 

4.1.2 Publicação de Demonstrações Financeiras. 2 
4.1.3 Demonstrações financeiras auditadas. 2 
4.1.4 Relatório de Auditoria. 2 

4.1.5 
Prestação de contas de atividades em todos os níveis fornecendo 
informações certificadas suficientes sobre se os objetivos são 
alcançados, e a forma de gestão e controle que foram realizadas. 

2 

4.1.6 Declaração de adoção ou não de normas ou códigos de governança. 2 

4.1.7 Declaração de práticas de governança ainda não adotadas e previsão 
para tal. 2 

4.1.8 Cumprimento de prazos para os relatórios de prestação de contas das 
atividades e disponibilização em tempo hábil. 2 

4.1.9 Publicação do relatório anual num prazo razoável após o término do 
exercício financeiro. 2 

 Subtotal de pontos 18 
4.2 Utilização de padrões contábeis adequados  

4.2.1 Reconhecimento das normas IPSAS aplicadas nas demonstrações 
financeiras publicadas no Relatório Anual. 2 

4.2.2 

Na preparação dos relatórios e na divulgação de quaisquer desvios de 
práticas contábeis geralmente aceitos, o resumo da política contábil 
contendo a base da contabilidade aplicada (caixa ou competência) 
acompanha todos os relatórios.  

2 

 Subtotal de pontos 4 
4.3 Avaliação de desempenho  

4.3.1 Medidas de processo, de resultado ou indicadores sociais com 
informações sobre o processo de gestão. 2 
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4.3.2 Comparações com entidades similares Benchmarking externo e 
benchmarking competitivo para aprimoramento do desempenho. 2 

4.3.3 
Avaliação das atividades da entidade e de suas realizações, com 
medidas de desempenho e de perspectivas para base de avaliações de 
desempenhos futuros. 

2 

4.3.4 Comparação do atual desempenho alcançado no ano com as medidas de 
desempenho determinadas no exercício financeiro anterior. 2 

4.3.5 Comparação desempenho anual alcançado com as medidas de 
desempenho reais com o projetado. 2 

4.3.6 
Comentário objetivo, equilibrado e compreensível da posição e do 
desempenho financeiro e não financeiro da  entidade,  e da sua 
capacidade futura de assumir responsabilidades e compromissos. 

2 

4.3.7 
Informação clara sobre o controle do que é produzido, quais são os 
insumos utilizados e qual o resultado gerado em termos de 
economicidade, eficiência e eficácia. 

2 

4.3.8 Resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as 
comunicações ratificadas pela autoridade superior. 2 

4.3.9 Informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 2 

4.3.10 

Divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: dos 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; das prestações de 
contas e do respectivo parecer prévio; do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal; e das versões 
simplificadas desses documentos. 

2 

4.3.11 Divulgação sobre decisões tomadas em decorrência da opinião da 
sociedade e de outras obtidas por pesquisas. 2 

4.3.12 
Publicação sobre informações a respeito da investigação da visão dos 
usuários dos serviços sobre a adequação e qualidade dos serviços que 
recebem. 

2 

4.3.13 Divulgação de planos estratégicos, projetos futuros e futuras consultas à 
sociedade. 2 

 Subtotal de pontos 26 
4.4 Auditoria Externa  

4.4.1 Subcomissão de auditoria para relacionamento com os auditores 
externos. 2 

4.4.2 Auditoria externa independente do executivo. 2 
4.4.3 Contratação de auditoria externa. 2 

4.4.4 

O órgão nacional de auditoria, que é independente em relação ao 
executivo, emite relatórios tempestivos ao legislativo e ao público (no 
mínimo uma vez por ano) sobre a integridade financeira das contas 
públicas. 

2 

 Subtotal de pontos 8 
 Total máximo de pontos 56 
 Percentual máximo de pontos 37,34 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do IFAC (2001).  

A segunda fase consistiu no cumprimento das ações planejadas anteriormente, onde 

foram coletados, inicialmente, os Relatórios de Gestão no período de 2006 a 2010, 

disponíveis para consulta nos endereços eletrônicos dispostos no Quadro 08. Em cada 

relatório foram observadas suas características quanto à disposição das informações 



40 

quantitativas e qualitativas, como também, quadros, tabelas e gráficos auxiliares ao 

entendimento dos receptores das informações divulgadas.  

Na terceira etapa, foi onde se deu o procedimento da análise, com um reagrupamento 

dos dados e informações, verificando a incidência de boas práticas de governança aplicadas 

ao setor público, diante das características das categorias propostas. 

E, por último, apoiado nos resultados da análise, procurou-se torná-los significativos e 

válidos, a partir de inferências. 

Quadro 08 – Endereço Eletrônico dos Relatórios de Gestão 
Relatório de gestão Endereço 

Relatório de Gestão de 2006 

http://www.fnde.gov.br/index.php/inst-relatorios-de-gestao 
Relatório de Gestão de 2007 
Relatório de Gestão de 2008 
Relatório de Gestão de 2009 
Relatório de Gestão de 2010 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.4.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

Para a segunda etapa foi utilizado o SOFTWARE R®, versão 2012, Pacote Rcmdr, 

para desenvolvimento do Teste Exato de Fisher, que de acordo com Malhotra (2002) é 

utilizado para comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a 

fim de avaliar se as proporções observadas destes eventos mostram ou não diferenças 

significativas ou se as amostras diferem significativamente quanto às proporções desses 

acontecimentos. Assim, a realização do teste teve objetivo de detectar associações 

estatisticamente significativas entre as variáveis (categorias) quanto ao atendimento ou não 

dos critérios estabelecidos para cada uma delas.  Foram consideradas relevantes as 

distribuições que obtiveram p-valor igual ou menor que 5%. O resultado mostrará que a 

hipótese nula não poderá ser rejeitada, quando o p-valor for igual ou menor que o nível de 

significância adotado. Se o resultado for maior que o nível de significância estabelecido, a 

hipótese não será aceita.  

A partir dos códigos orientadores para a governança no setor público baseado em 

variáveis (categorias), sendo elas: 1. Padrão de Comportamento, 2. Estrutura e Processos 

Organizacionais, 3.  Controle e 4. Relatórios Externos; foram extraídos 75 itens (ver Quadro 

02), sendo classificados em: Atendido ou Não Atendido.   

O teste em discussão visou responder as seguintes hipóteses: 

http://www.fnde.gov.br/index.php/inst-relatorios-de-gestao
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H0: As proporções de respostas Atende/Não Atende são as mesmas para as categorias 
estudadas. 

H1: As proporções são diferentes. 

 

2.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Primeiramente, com relação ao procedimento de coleta de dados, é necessário lembrar 

que a análise de conteúdo opera entre dois pólos: rigor da objetividade e fertilidade da 

subjetividade (BARDIN, 2011). Assim, a decisão acerca da presença ou não de determinada 

informação nas demonstrações contábeis envolve uma subjetividade inerente, que muitas 

vezes baseia-se na percepção daquele que está coletando os dados. 

Uma das limitações do estudo tem como explicação o impedimento na generalização 

de um modelo que identifique facilmente os agentes, devido às particularidades existentes em 

cada órgão público. Realizar uma pesquisa considerando apenas um caso não permite fazer 

generalizações e implica em pesquisas em outros órgãos para se verificar como estão quanto à 

evidenciação de informações em seus meios de divulgação que permitam comunicação com 

as partes interessadas. 
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 UM MUNDO EM REFORMA 

Estado é uma instituição organizada política, social e juridicamente, ocupando um 

território definido, onde a lei máxima é uma Constituição, normalmente escrita e dirigida por 

um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. Um Estado 

soberano é sintetizado em sua formação por três elementos: um governo, um povo e um 

território. O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém, de 

acordo com Max Weber (1992), sociólogo alemão, o monopólio legítimo do uso da força - 

coerção, especialmente a legal. 

Uma condição fundamental para estabelecimento da soberania de um Estado é o 

reconhecimento da sua independência em relação aos outros, permitindo dessa maneira, 

firmar acordos internacionais. As primeiras formas do Estado surgiram quando se tornou 

possível centralizar o poder de maneira duradoura. A agricultura e a escrita são quase sempre 

associados a esse processo. 

 Para Dallari (1978), com pequenas variações, os autores que trataram deste assunto 

adotaram uma seqüência cronológica, compreendendo as seguintes fases: Estado Antigo, 

Estado Grego, Estado Romano, Estado Medieval e Estado Moderno.  

Designado de Estado Antigo, Oriental ou Teocrático, os autores se referem às formas 

de Estado mais recuadas no tempo, que apenas começavam a definir-se entre as antigas 

civilizações do Oriente ou do Mediterrâneo. Nelas, a família, a religião, o Estado, a 

organização econômica não apresentavam diferenciação aparente. Em conseqüência, não se 

distinguiam o pensamento político do religioso, da moral, da filosofia ou das doutrinas 

econômicas. No entanto, duas marcas são características do Estado desse período: a natureza 

unitária e a religiosidade.  

Quanto à primeira característica, verifica-se que o Estado Antigo aparece como uma 

unidade geral, não admitindo divisão política interna, territorial ou de funções. A ideia da 

natureza unitária é permanente, persistindo durante toda a evolução política da Antigüidade. 

Quanto à presença do fator religioso, é tão marcante que os autores entendem que o Estado 

desse período pode ser qualificado como Estado Teocrático. A influência predominante foi 

religiosa, afirmando-se a autoridade dos governantes e as normas de comportamento 

individual e coletivo como expressões da vontade de um poder divino.  

A Grécia Antiga era formada por cidade-estados independentes (pólis), regiões 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soberano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coer%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
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controladas exclusivamente por uma cidade, sendo Atenas e Esparta as mais mencionadas. A 

característica fundamental era a cidade-Estado, referência de sociedade política de maior 

expressão. O ideal visado era a auto-suficiência e o governo do Estado pelos seus 

concidadãos. Em razão disso, cada uma delas desenvolveu seu próprio sistema de governo, 

suas leis, seu calendário, sua moeda. Por isso que, quando efetuavam conquistas e dominavam 

outros povos, não se estabelecia relação de expansão territorial e integração de vencedores e 

vencidos numa ordem comum. No Estado Grego o indivíduo se prevalecia de uma posição 

peculiar, pois, durante o século IV a.C a Grécia concedeu cidadania à população livre e, em 

Atenas, esses direitos foram combinados com uma democrática forma de governo 

embrionária. O indivíduo pertencia, portanto, a uma elite, que compunha a classe política, 

com participação nas decisões do Estado sobre assuntos de natureza pública. 

Quanto ao Estado Romano, Dallari (1978) o classica como bem caracterizado e 

uniforme, apesar de ter sido oriundo de um pequeno agrupamento humano, ter experimentado 

várias formas de governo, expandido seu domínio por uma grande extensão do mundo, 

atingindo povos de costumes e organizações diferentes e chegando à aspiração de constituir 

um império mundial. A despeito do vulto das conquistas, Roma manteve as características 

básicas de cidade-Estado, desde sua fundação, em 754 a.C. até 565 da era cristã. Mas, o 

domínio sobre um grande território e a influência do cristianismo determinaram a superação 

da cidade-Estado, promovendo o advento de novas formas de sociedade política, englobadas 

no conceito de Estado Medieval.  

A base dominante do Estado Medieval era a familiar, motivo pelo qual as famílias 

patrícias, formadas pelos descendentes dos fundadores primitivos, tinham privilégios 

especiais. Semelhante ao Estado Grego, no Romano, durante muitos séculos, o povo 

participava diretamente do governo, mas a noção de povo era muito restrita, englobando 

apenas uma faixa estreita da população. Como governantes supremos havia os magistrados, 

cargos por muito tempo reservados apenas às famílias patrícias. Gradativamente, em longa e 

lenta evolução, outras camadas sociais foram adquirindo e ampliando direitos, sem que, até o 

final, desaparecesse a base familiar e a ascendência da nobreza. Já quando surgia a ideia de 

Império, foi que Roma realizou a integração jurídica dos povos conquistados, mas, mesmo 

assim, procurou manter um sólido núcleo de poder político, que pudesse assegurar a unidade e 

a ascendência da Cidade de Roma. No ano de 212, o Imperador Caracala concedeu a 

naturalização a todos os povos do Império. Resultado de uma mistura de interesse político, 

religioso, fiscal e social. Na opinião do autor essa abertura foi, na verdade, o começo do fim, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_direta
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pois se iniciava uma fase de transição, dinamizada com o Edito de Milão, do ano de 313, 

através do qual Constantino assegurou a liberdade religiosa no Império e, por influência do 

cristianismo, desaparecia a noção de superioridade dos romanos, que fora a base da unidade 

de seu Estado. 

Caracterizar o Estado Medieval, não é tarefa fácil, uma vez que a Idade Média, no 

plano do Estado, desenha-se como um dos períodos mais difíceis da história política, marcada 

pela instabilidade e heterogeneidade (DALLARI, 1978). Neste Estado a ordem era bastante 

precária, devido ao abandono ou a transformação de padrões religiosos, a presença de uma 

burocracia voraz e quase sempre toda-poderosa, a constante situação de guerra, e, 

inevitavelmente, pela própria indefinição das fronteiras políticas. A isso tudo se acrescenta, 

para a caracterização do Estado Medieval, a influência do feudalismo.  

Para que se compreenda a organização feudal é preciso ter em conta que as invasões e 

as guerras internas tornaram difícil o desenvolvimento do comércio. Em conseqüência, 

valorizava-se enormemente a posse da terra, de onde todos, ricos ou pobres poderosos ou não, 

deveriam tirar os meios de subsistência. Assim, toda a sociedade passava a depender da 

propriedade ou da posse da terra, desenvolvendo-se um sistema administrativo e uma 

organização militar estreitamente ligados à condição de posse.  

Ao conjugar esses três fatores, o cristianismo, a invasão dos bárbaros e o feudalismo, 

fica então, caracterizado o Estado Medieval: um poder superior, exercido pelo Imperador, 

com uma infinita pluralidade de poderes menores, sem hierarquia definida; uma incontável 

multiplicidade de ordens jurídicas, compreendendo a ordem imperial, a ordem eclesiástica, o 

direito das monarquias inferiores, um direito comunal que se desenvolveu 

extraordinariamente, as ordenações dos feudos e as regras estabelecidas no fim da Idade 

Média pelas corporações de ofícios. Esse quadro, como é fácil de compreender, era causa e 

consequência de uma permanente instabilidade política, econômica e social, gerando uma 

intensa necessidade de ordem e de autoridade, que seria a causa de criação do Estado 

Moderno. 

O Estado Moderno de cunho capitalista nasceu na segunda metade do século XV, por 

intermédio da burguesia mercantil, uma nova classe social insurgente. O poder estava nas 

mãos da classe burguesa que pregava o individualismo e a não intervenção do Estado, o que 

favorecia ao modelo econômico implantado. Essa classe social se caracterizou por uma 

enorme capacidade de acumular riqueza, diferente daquela produzida pelas classes ligadas 

intimamente ao sistema feudal. Logo, o fortalecimento da burguesia foi determinante para o 



45 

aparecimento do Estado Moderno (DALLARI, 1978; PASOLD, 1984; MURARO, 2006). O 

clima da revolução francesa, conhecida como revolução da burguesia, espalhou-se por outros 

países como Inglaterra, Espanha e Itália e culminou com a ascensão dessa classe ao poder 

destronando o poder absoluto dos reis.  

No entanto, Muraro (2006) descreve que estes movimentos burgueses levaram à 

consumação de uma ordem social, em que pontuava, nos textos constitucionais, o triunfo total 

do liberalismo. Do liberalismo, apenas, e não da democracia. Pois, o Estado Moderno Liberal, 

argumenta Bonavides (2004), permeado pelo cunho da liberdade, a qual estava impregnada de 

caráter individualista e de uma igualdade apenas formal, não tinha o intuito de diminuir ou 

acabar com as desigualdades econômicas e o sofrimento que o povo vinha enfrentando desde 

a forma de condução do Estado Absolutista que adotava o modelo feudalista. 

O Estado Moderno nasce no período do absolutismo e permanece vigente no 

liberalismo econômico. O absolutismo correspondeu a uma aliança entre a burguesia e a 

realeza. Dentro do sistema feudal, o rei estava no topo do sistema de alianças políticas entre 

os senhores feudais através das relações se suserania e vassalagem. Esta aliança interessava ao 

rei, pois permitiria a consolidação do domínio sobre os demais senhores feudal e, à burguesia, 

pois, estava interessada na construção de um sistema que retirasse de cada senhor feudal o 

poder político que resultava na capacidade individual de tributar. De forma que, interessava à 

classe burguesa a construção de mercados unificados. O resultado desta aliança foi o 

absolutismo, que consistiu em inovações históricas no exercício do poder e da autoridade, ou 

seja, representou o nascimento do Estado Moderno. 

Assim, o Absolutismo foi a primeira forma do Estado Moderno. A formação dos 

Estados absolutistas não teve o mesmo curso em todos os países, também, não iniciou de 

forma tranqüila. Houve fortes conflitos entre países, entre burguesia e aristocracia, entre 

católicos e protestantes, entre camponeses e senhores e entre Estado e sociedade civil, os 

quais marcaram a constituição do mundo capitalista. Mas em pouco tempo quase toda a 

Europa era absolutista, tendo a França como a nação que vivenciou essa fase em sua forma 

mais plena.  

O Estado Liberal se apresenta como desdobramento da separação entre público e 

privado, podendo ser, simultaneamente, o representante do público e o guardião do privado 

(SALDANHA,1986). A revolução da burguesia na Europa transformou a sociedade feudal, 

exigindo uma nova forma de Estado, que rompeu com a ordem hierárquica das corporações, 

dos laços familiares e dos privilégios e, criou uma estrutura de poder político capaz de manter 
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e ampliar suas conquistas. Em 1787 foi aprovada a primeira constituição liberal, que tinha 

como princípios a liberdade, a igualdade e a fraternidade, lema da Revolução Francesa de 

1789.  

O poder estava nas mãos da classe burguesa que pregava o individualismo e a não 

intervenção do Estado, o que favorecia ao modelo econômico que vinha sendo implantado, o 

capitalismo. Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, afirma existir uma lógica interna, 

uma razão própria, na produção das mercadorias. Haveria um ordenamento perfeito, quase 

natural, no funcionamento das atividades econômicas. A intervenção de qualquer elemento 

externo seria, portanto, dispensável. Para Bobbio (1988), “[...] o liberalismo é uma 

determinada concepção de Estado, na qual o Estado tem poderes e funções limitadas, e como 

tal se contrapõe tanto ao Estado absoluto quanto ao Estado que hoje chamamos de social”. 

 No que concerne aos elementos essenciais do Estado Moderno, DALLARI (2000) 

ressalta a grande variedade de posições dos autores, desde a de SANZI ROMANO (soberania 

e territorialidade) à de DEL VECCHIO (o povo, território e vínculo jurídico) chegando à sua 

opção de estudos a quatro “notas características” de tal tipo de Estado, ou seja, (a soberania, o 

território, o povo e a finalidade)2. 

A soberania segundo Zanzucchi apud Dalari (2000) é um poder: originário, porque 

nasce no próprio momento em que nasce o Estado e como um atributo inseparável deste; 

exclusivo, porque só o Estado o possui; incondicionado, uma vez que só encontra os limites 

postos pelo próprio Estado; coativo, uma vez que, no seu desempenho, o Estado não só 

ordena, mas dispõe de meios para fazer cumprir suas ordens coativamente.  

Quanto ao território, para o autor, não existe Estado sem território. No momento 

mesmo de sua constituição o Estado integra num conjunto indissociável, entre outros 

elementos, um território, de que não pode ser privado sob pena de não ser mais Estado. O 

território estabelece a delimitação da ação soberana do Estado, pois, dentro dos limites 

territoriais a ordem jurídica do Estado é a mais eficaz, por ser a única dotada de soberania.  

O elemento povo, como elemento formador do Estado, tem aceitação unânime no 

meio dos estudiosos da Teoria do Estado. Existe a necessidade do elemento pessoal para a 

constituição e a existência do Estado, uma vez que sem ele não é possível haver Estado e é 

para ele que o Estado se forma. 

                                                             
2  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria do Estado, cit. p. 59- 61 
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Já o útlimo elemento suscita divisão de opinião. A finalidade do Estado é o bem-estar 

comum do povo. Dalari (2000) cita Groppali, contrapondo o seu entendimento. Pois, para ele 

absurdo recusar-se que a defesa, a ordem, o bem-estar e o progresso, que representam o fim 

supremo de qualquer Estado em qualquer tempo, sejam elevados a elementos formadores do 

Estado, uma vez que tais finalidades constituem o conteúdo de toda a atividade estatal, 

determinando mesmo a estrutura fundamental do Estado. Ou seja, existe segundo o autor, uma 

confusão entre a “finalidade do Estado” enquanto elemento formador do mesmo e a sua 

finalidade. 

Todo esse poder concedido ao Estado deveria ser fiscalizado, de forma que, a 

tripartição dos poderes do Estado em Executivo, Legislativo e Judiciário, advinda da teoria de 

Montesquieu, tinha como finalidade a mútua fiscalização dos poderes investidos e funcionava 

como um sistema de freios e contrapesos, o qual impedia que o poder político fosse 

demasiadamente forte, com o intuito de resguardar as liberdades dos cidadãos (SILVA e 

FEIJÓ, 2009). A teoria liberal tem uma forte inspiração democrática, caracterizada pelos 

princípios de igualdade. Em razão da própria natureza da ordem liberal, que dissemina a 

desigualdade e o individualismo entre os cidadãos, a igualdade de participação constitui-se na 

grande contradição do liberalismo. 

O alcance do Estado inspirou a ideia dos direitos fundamentais e da divisão de 

poderes. Na medida, porém, que o Estado burguês se enfraquece, passa ele a ser o Estado de 

todas as classes, o Estado fator de conciliação, o Estado mitigador de conflitos sociais e 

pacificador, necessário entre o trabalho e o capital. Segundo Hermany (1999) citado por 

Muraro (2006), o modelo liberal de Estado, caracterizou-se pela implementação do programa 

político, social e econômico da classe burguesa, consagrando as liberdades negativas, 

representadas por um absenteísmo estatal. Em decorrência, como já demonstrado, as relações 

socioeconômicas estavam reguladas pelas leis de mercado, baseadas substancialmente na 

relação entre a oferta e a procura. 

Dessa forma, para Muraro (2006) a passagem do Estado Liberal para o social estava 

marcada pela preocupação ao atendimento dos direitos de cunho social, como educação e 

saúde, que deveriam ser oferecidos pelo Estado com a finalidade de promover o valor da 

justiça, uma vez que esta ainda estava distante de ser concretizada.  

Pasold (1984) propõe o acréscimo de um sexto tipo de estado, o Estado 

Contemporâneo. Para ele esse tipo de estado teve sua alvorada com a promulgação da 

Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos (México), em 1917, sendo a primeira a 
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conter a tríade abaixo, tendo como principais características diferenciadoras do Estado 

Moderno: 

1. a manutenção da aplicação dos Direitos Individuais; 

2. a inserção dos Direitos Fundamentais, dos Direitos Sociais e/ou dos Direitos 

Coletivos; e 

3. a garantia  da efetiva realização desses Direitos,  estabelece e disciplina a 
intervenção do Estado nos domínios econômico e  social. 

 
Comparato (2001) descreve que em reação ao sistema capitalista, a Constituição 

Mexicana, foi a primeira a estabelecer a proibição de equipar o trabalho a uma mercadoria 

qualquer, sujeita à lei da oferta e da procura no mercado. Firmou o princípio da igualdade de 

posição jurídica entre trabalhadores e empresários na relação do contrato de trabalho, criou a 

responsabilidade dos empregadores por acidentes do trabalho, lançando as bases para a 

construção do Estado Social de Direito. Dois anos após, segue a mesma linha de ideologia 

social, a Constituição Alemã de Weimar e a brasileira em 1934.  

Um exame realizado por Passold (1984) nos Discursos Constitucionais de 58 (cinquenta 

e oito) Estados contemporâneos evidenciou que, qualquer que seja a opção ideológica que os 

fundamente, eles mencionam compromissos formais do Poder Público com a Sociedade e 

seus anseios. Ressaltando que, existe uma atitude constitucional comum em direção à 

realização dos anseios sociais, com componentes iniciais do desenho da caracterização da 

FUNÇÃO SOCIAL do Estado Contemporâneo. Nesta perspectiva, segundo o autor, o Estado 

deve ser um conjunto de atividades legítimas efetivamente comprometidas com uma Função 

Social, esta entendida na sua conexão com ações que – por dever para com  a Sociedade - o 

Estado  executa, respeitando, valorizando e envolvendo o seu Sujeito – homem indivíduo e 

social –  em correspondência ao seu Objeto – conjunto de áreas de atuação que dão causa às 

ações estatais – e cumprindo o seu Objetivo – o Bem Comum ou Interesse Coletivo –  

determinado de forma dinâmica pelo Todo Social. 

A função social que o Estado Contemporâneo deve ter e cumprir, na opinião de Passold 

(1984) somente se viabilizará, caso seja atendida duas condições básicas: 

 

1º - prioridade para a realização de valores fundamentais do Homem (com a coerente 

atuação em favor do Meio Ambiente, Saúde, Educação, Trabalho, Liberdade, Igualdade); 
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2º - ambiente político-jurídico de constante Legitimidade, portanto, com prática 

permanente das medidas clássicas de Legitimidade dos detentores de poder governamental e 

das ações estatais (isto é, eleições diretas, secretas, universais e periódicas, plebiscitos e 

referendos). 

Para conduzir este processo, os governantes do Estado Contemporâneo devem ser 

sempre detentores temporários do Poder Estatal e legitimados de forma constante. No entanto, 

os fundamentos e as modernas técnicas para um desempenho administrativo eficaz somente se 

justificam se todo o conjunto tentacular do Estado estiver submisso às demandas que, em 

função da realidade, a Sociedade reclama que sejam atendidas com presteza. 

Corroborando, Muraro (2006) destaca que o Estado Social, por sua própria natureza, é 

intervencionista e requer sempre a presença militante do poder político nas esferas sociais, 

onde cresceu a dependência do indivíduo, pela impossibilidade em que este se acha, perante 

fatores alheios à sua vontade, de prover certas necessidades existenciais mínimas. No entanto, 

a ideia de intervenção não deve manter semelhança com o Estado Social dos sistemas 

totalitários, visto que oferece, simultaneamente, na sua feição jurídico-constitucional, a 

garantia tutelar dos direitos da personalidade, inclusive a liberdade de escolha. 

 

3.1.1 A CRISE DO ESTADO DO BEM ESTAR 

Bresser-Pereira (1999a) relata que antes da criação do Estado moderno, onde 

predominavam formas pré-capitalistas de produção, nas quais o mercado não era ainda o 

mecanismo institucional básico de coordenação econômica e de apropriação do excedente, a 

esfera pública não se distinguia da esfera privada, e não se apresentava o problema da 

afirmação do Estado perante a sociedade, ou, de forma inversa – da sociedade sobre o Estado, 

não era perceptível as forças atuantes nos mesmos. Quando, então, essa separação torna-se 

clara, o primeiro problema que surge é o da construção e consolidação do Estado nacional 

frente a uma sociedade fragmentada e oligárquica, na qual poucas pessoas, famílias ou 

partidos dominavam as decisões envolvendo a muitos. 

Então, na época do Estado Liberal, na segunda metade do século XIX, já sob o 

domínio do sistema capitalista, os países iniciaram a primeira grande reforma administrativa, 

a do serviço público ou reforma burocrática, fundamentada na Burocracia de Weber (1976), 

com o propósito de não só distinguir o púbico do privado, mas também diferenciar o 

administrador público do ser político, e assim proteger o Estado da corrupção, do 
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empreguismo e do nepotismo, traços marcantes das mazelas do Estado moderno (BRESSER-

PEREIRA, 2001; OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Oliveira (2007), durante o período de pós-guerra – l945 até 1980, o cenário 

mundial comemorava a associação entre a socialdemocracia e o modo fordista de produção, 

que permitiu ao mundo um ciclo de prosperidade inédito para a humanidade, garantindo uma 

acumulação de capital com base no emprego e na utilização de máquinas. Ao Estado cabia o 

papel de regulador dos contratos e provedor dos direitos sociais dos que se encontravam fora 

do mercado de trabalho para que os mesmos pudessem participar do mercado como 

consumidores. Esse modelo de intervenção, também conhecido como welfare state ou Estado 

do bem-estar, foi questionado por aqueles que defendiam o livre mercado (neoliberais) 

durante todo esse período.  

Entretanto, para Paes de Paula (2007) esses questionamentos apenas foram 

considerados quando o quadro mudou radicalmente com o começo da crise desse modelo, 

devido à sobrecarga imposta ao Estado. Crise essa, que agravada com a internacionalização da 

inflação, estagnação econômica, choque do petróleo, trouxe à tona um discurso por mudanças 

no setor produtivo e econômico, que girava em torno das máximas “reestruturação produtiva”, 

“globalização” e “crise do estado” (OLIVEIRA, 2007). 

Quadro 09 – Principais Fatores Causadores da Crise do Estado 
Fatores Causais da Crise do Estado 

Crises do Petróleo A primeira crise do petróleo e sua retomada com mais 
força em 1979. 

Crise fiscal 

Após décadas de crescimento, a maioria dos 
governos não tinha mais como financiar seus déficits e os 
contribuintes negavam-se a aceitar aumento da carga 
tributária. 

Falta de governabilidade – 
“ingovernabilidade” 

Diante dos grupos com interesses diversos, os governos 
estavam inaptos para resolver seus problemas. 

A globalização e as transformações 
tecnológicas do setor produtivo 

O enfraquecimento dos governos para controlar os fluxos 
financeiros e comerciais, juntamente ao aumento do poder 
das multinacionais resultou na perda de parte significativa 
do poder dos Estados nacionais de definir políticas 
macroeconômicas. 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de Abrúcio (1997) 
 

Mesmo diante de tantas intercorrências, Abrúcio (1997) analisa detidamente quatro 

eventos socioeconômicos que colaboraram para deflagrar a crise do Estado contemporâneo. 

De acordo com o Quadro 09, foram: a primeira crise do petróleo, a crise fiscal, a falta de 

governabilidade e a globalização, juntamente com a evolução do setor produtivo. 
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Diante destes fatores a situação dos governos era de extremos, menos recursos e mais 

déficits. Assim, as burocracias públicas foram duplamente afetadas. Para diminuir o déficit, a 

ideia era reduzir o quadro do funcionalismo público e, para deixar de perder recursos, a saída 

era aumentar a eficiência governamental. De forma que, na década de 80, para boa parte dos 

países que defendiam a reforma no setor público (reformadores) deveria ocorrer uma 

modificação profunda do modelo weberiano, taxado de lento e excessivamente apegado a 

normas ou, ineficiente (ABRÚCIO, 1997). 

Ao levar em conta também a sobrecarga dos governos e os efeitos da globalização, 

para Abrúcio (1997) o Estado contemporâneo estava perdendo seu poder de ação. Deste 

modo, a situação do Estado nacional era de menos recursos e menos poder. Como 

enfrentamento da situação, a ação governamental necessitava ser mais ágil e flexível, tanto em 

sua dinâmica interna como em sua capacidade de adaptação às mudanças externas. 

Assim, o Estado encontrava-se como um campo fértil para introdução da lógica de 

produção concernente ao setor privado, o managerialism (gerencialismo). Entretanto, apenas 

as condições fáticas não eram suficientes para sustentar a defesa desse modelo. Deveria haver 

também, um argumento intelectual favorável às mudanças na Administração Pública e, 

existia. Para Pereira (1997) a análise dos “fracassos do governo” e da tomada de decisão em 

regimes democráticos fundamenta, não necessariamente a opção por menos Estado, mas antes 

por melhor Estado. 

Com esse pensamento, ganha campo a Teoria da Escolha Pública – Public Choice – 

contrária à corrente que fundamenta a intervenção do Estado na economia no nível que 

admitia a economia do bem-estar. De acordo com Pereira (1997) enquanto esta se centrava na 

análise dos “fracassos de mercado” que justificavam a intervenção corretora do Estado, a 

teoria da escolha pública trouxe à tona os “fracassos do governo” e questionava os limites da 

intervenção deste mesmo Estado. A expressão «fracassos do governo» tornou-se usual após o 

desenvolvimento da teoria da escolha pública. Surgiu como analogia ao conceito de «fracasso 

de mercado», que ganhou notoriedade com a economia do bem-estar. Em ambos os casos a 

ideia de «fracasso» surge como alusão ao não atendimento dos modelos à forma ideal.  

O ideal de mercado para muitos economistas é o mercado competitivo, sem custos de 

transação, com informação simétrica e completa entre os agentes e onde sempre que, para 

determinado preço, existirem agentes dispostos a vender e outros dispostos a comprar, a 

transação se efetuará. Os mercados reais não apresentam estas características «ideais», é o 



52 

motivo de se falar em «fracasso». Destas falhas, decorre a necessidade da intervenção 

governamental para superar ou corrigi-las. 

Do mesmo modo, a noção de «fracasso de governo» provém da comparação de um 

ideal de governo democrático com a realidade de suas atuações. O ideal de governo, tal como 

implicitamente assumido pelos economistas da welfare economics, é o governo, como se 

fosse um ditador benevolente, ou seja, um agente supostamente capaz de impor as suas 

políticas e capaz de conhecer e satisfazer as preferências dos cidadãos.  

Observando a ideia central, Pereira (1997) traz a explicação de que ambas as 

comparações aos modelos ideais têm seus fracassos evidenciados. Nos mercados não existe 

concorrência perfeita, têm informação assimétrica e são caracterizados por incertezas diversas 

e custos de transação. Por seu turno, os governos não conseguem saber as preferências dos 

cidadãos em relação aos bens públicos nem avaliar corretamente os custos sociais de 

externalidades negativas, como, poluição, congestionamento urbano, entre outras. Trata-se, 

essencialmente, de problemas de obtenção de informação e da incapacidade de tratamento 

dessa informação de forma centralizada. 

Naturalmente a public choice foi aproveitada ideologicamente por aqueles que 

defendiam uma menor intervenção do Estado na economia. Decorrendo da concepção de que 

a democracia não deve substituir o despotismo de um Rei ou a imposição oligárquica 

tiranizando a maioria, devendo servir aos interesses da coletividade e às preferências dos 

cidadãos em relação aos bens públicos. Trata na verdade, do que devem ser os objetivos de 

um regime democrático. 

Destarte, a visão jocosa e pejorativa da opinião pública em relação à burocracia e a 

simpatia pela eficiência e pelos resultados do setor privado, fizeram com que houvesse defesa 

da opinião pública por sua substituição e, o catalisador político para impor as ideias de 

gerenciamento veio da ascensão aos governos conservadores inglês e americano, Margareth 

Thatcher (1979) e Ronald Regan (1980) respectivamente. Ambos contestavam o consenso 

social pró-Welfare State (ABRÚCIO, 1997; ANDRIOLO, 2006).  

Neste contexto, aos conservadores ingleses e aos republicanos americanos coube a 

iniciativa de implementar, num primeiro momento, um modelo gerencial puro, abordado por 

um ângulo economicista, tendo o corte de custos como finalidade e o desreconhecimento da 

especificidade do setor público, no atendimento às necessidades do cidadão. Uma vez que, 

para atingir seus objetivos, os conservadores defendiam o Estado com participação mínima. 
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Entretanto, para Bresser-Pereira (1999) este assunto está quase encerrado, pois as experiências 

ao passar do tempo, permitiram observar que o Estado não pode esquivar-se de seu papel.  No 

entanto, ainda hoje, o mundo assiste a um inquieto debate sem chegar a uma conclusão ou até 

mesmo a uma fórmula de equilíbrio quanto ao papel que o Estado deve desempenhar na 

sociedade e o nível de intervenção que deve ter na economia (OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Abrúcio (1997) ao longo dos últimos anos, o managerialism sofreu um 

contínuo processo de transformação. Da inicial perspectiva conservadora, o debate referente 

ao modelo gerencial tem avançado por terrenos cada vez mais dominados pelas temáticas 

republicana e democrática. 

 

3.2 A NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

De acordo com Souza e Siqueira (2007) o autor Christopher Hood, em 1990, em uma 

sala de aula, foi o primeiro a utilizar o termo Nova Administração Pública (New Public 

Management) para se referir à utilização de ferramentas de gestão das empresas privadas na 

administração pública em diversos países desde a década de 70. Diferentemente da rápida 

evolução dessas ferramentas na área privada, no setor público, a mesma dar-se-á de forma 

lenta e gradual, devido aos interesses difusos, objetivos de longo prazo e busca de resultados 

não só econômicos, mas também sociais presentes nesse setor. 

No entanto, para trazer à tona a nova forma de administrar a res pública 3, faz-se 

necessário perquirir pelas causas da antiga forma, a Burocracia, não trazer mais resultados.  

 

3.2.1 O ESTADO VOLTA-SE À EFICIÊNCIA: O MODELO BUROCRÁTICO 

Apesar da implantação do modelo burocrático após a crise da Bolsa de Nova York no 

início dos anos 30, Weber (1963), relata que na Antiguidade já existiam organizações 

burocráticas, dentre elas a do Império Novo Egípcio (1580-712 a.C.), considerado pelo autor 

o modelo que serviu de base para as civilizações posteriores, tais como, o Império Romano, o 

Estado Bizantino, o Império Chinês, os Estados europeus que se organizaram a partir do fim 

da Idade Média, como também, a mais antiga de todas as organizações burocráticas ainda 

existentes, a Igreja Católica. Embora, essas civilizações possuíssem estruturas organizacionais 
                                                             
3 Res pública – expressão de origem latina que significa “coisa do povo”, “coisa pública”. Coisa que não é de 
propriedade privada, pois é mantida por muitas pessoas. 
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rudimentares, representadas pela simplicidade do seu modo produtivo, ainda tipicamente 

familiar; pelo sistema político com características de clã, tribo ou feudos e pela falta de 

empresas privadas, deram às antigas civilizações patamar de uma burocracia embrionária.  

O comércio existe desde a antiguidade, como um meio de troca da mercadoria –

escambo. Nesta época essa atividade ainda não estava organizada. Apesar da cultura de alguns 

povos em obedecerem ensaios de ordenamentos jurídicos impostos, não se podia afirmar que 

existia um código autônomo para o comércio, pois somente em 1817 na Inglaterra surgiu o 

Código Comercial. 

No fim da Idade Média, com a decadência do feudalismo e devido à simplicidade do 

modo de produção, cabiam às corporações de ofício a confecção e a produção de bens e 

serviços. Com o esgotamento das terras férteis e a ida dos camponeses à cidade em busca de 

trabalho, aconteceu então o chamado renascimento comercial. Este fato beneficiou 

principalmente as cidades italianas, com a realização de feiras, locais de compra e venda de 

produtos dos negociantes. Esse comércio possibilitou o retorno das transações financeiras e o 

reaparecimento da moeda, dando vida às atividades bancárias. Especula-se que o mercado de 

ações, por exemplo, nasceu provavelmente nesse mesmo período nas feiras livres, com a 

venda de papéis para empreendimentos geralmente náuticos, comerciais e temporários 

(extintos logo após o retorno do navio).  Igualmente, algumas corporações por apresentarem 

qualidade inicial abriram caminho para as ações de investidores que não precisavam 

comprometer seu patrimônio pessoal para participação em negócios capitalistas. De forma 

embrionária, algumas características essenciais do futuro Capitalismo já estavam lá nos 

primórdios das empresas: o risco empreendedor, a pessoa jurídica sem prazo determinado 

para encerramento de suas atividades, a possibilidade de não arriscar patrimônio pessoal no 

empreendimento e a necessidade de um capital inicial para a empresa.   

Como consequência do renascimento do comércio, a burguesia ascende como classe 

de poder, juntamente com a formação do Estado Moderno. Com isso a terra deixava de ser a 

única fonte de riqueza e um novo grupo social surgindo, os mercadores ou comerciantes. No 

entanto, essas características do comércio na Idade Média ainda não é para Bresser-Pereira 

(2004), a formação de uma verdadeira organização. Apenas com o surgimento das empresas 

de sociedade anônima, com a perda paulatina de seu estilo patrimonial é que o sistema de 

produção começa a ser dominado por burocratas. Pois para Weber (1963) a estrutura 

burocrática tem relação com a concentração dos meios materiais de administração nas mãos 

do proprietário, um modelo bem conhecido no desenvolvimento das grandes empresas 
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capitalistas, que encontraram nesse processo suas características essenciais. Para ele, um 

processo correspondente ocorria nas organizações públicas. 

A esse desenvolvimento comercial atrela-se também o desenvolvimento da 

Contabilidade, utilizada inicialmente para controle de estoque e fluxos de entrada e saída de 

recursos dos comerciantes. Para Peleias (2004) o desenvolvimento da Contabilidade sempre 

esteve associado à evolução da humanidade. Mas, o ponto de partida de sua evolução teve 

início com o surgimento e a continuação do comércio. Primeiramente o individual, depois o 

de grandes corporações, à época da Revolução Industrial. Esta associação é ressaltada e 

abordada por Iudícibus, Martins e Carvalho (2005), 

em termos de entendimento da evolução histórica da Contabilidade, é 
importante reconhecer que raramente o “estado da arte” se adianta muito em 
relação ao grau de desenvolvimento econômico, institucional, e social das 
sociedades analisadas, em cada época. O grau de desenvolvimento das teorias 
contábeis e de suas práticas está diretamente associado, na maioria das vezes, 
ao grau de desenvolvimento comercial, social e institucional das sociedades, 
cidades ou nações.   

De acordo com Sá (1997) “A Contabilidade nasceu com a civilização e jamais deixará 

de existir em decorrência dela; talvez, por isso, seus progressos quase sempre tenham 

coincidido com aqueles que caracterizam os da própria evolução do ser humano”. 

Esse desenvolvimento comercial, social e institucional das sociedades, cidades ou 

nações a que se refere Iudícibus, Martins e Carvalho (2005), alinha-se ao surgimento dos 

vários “interessados” – ou stakeholders – na informação contábil. Sem dúvida, o que se 

conhece da evolução da Contabilidade, primeiro como sistema de escrituração, evoluindo, 

lentamente, para o estado de ciência, faz meditar que o impulso inicial para seu surgimento 

tenha sido, primeiramente de natureza socioeconômica ampla, ou seja, o surgimento do 

“espírito capitalista”, que se traduzia em necessidades prementes de acompanhar a evolução 

da riqueza patrimonial das entidades, a partir, principalmente, do Século XII, fortalecendo-se 

no XIII (já com as partidas dobradas) indo até inícios do Século XIX, aperfeiçoando-se em 

suas técnicas escriturais.  

É no século XIX que a Contabilidade assume caráter científico, saindo do estreito 

âmbito da escrituração para as especulações sobre avaliação e o enquadramento da 

Contabilidade entre as ciências, introdução dos raciocínios sobre custos de oportunidade, 

riscos e juros e, outros. Outro ponto era que, uma vez estabelecida a entidade, era necessário, 

seguir a evolução de seu patrimônio com um intuitivo princípio da entidade, separando o 

proprietário do gerente ou administrador.  
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A Contabilidade nasceu das necessidades prementes de gestores, comerciantes, 

banqueiros, agentes econômicos de maneira geral, à procura de um modelo descritivo, 

primeiramente, e, com sua evolução, previsional, para o mundo dos negócios. E, apesar de sua 

característica eminentemente utilitarista, para (Iudícubus, Martins e Carvalho, 2005), em nada 

diminui sua nobreza. Devendo ser lembrado que a validação de qualquer teoria contábil se dá 

única e exclusivamente pela sua utilidade gerada perante os usuários no mundo prático. Os 

autores concordam com Hendriksen e Van Breda (1999) que pontificam: [...] A contabilidade 

é um produto do Renascimento Italiano. As forças que conduziram a essa renovação do 

espírito humano foram as mesmas que criaram a contabilidade [...]. Referindo-se, portanto, à 

Contabilidade como hoje é conhecida, um sistema de escrituração e posteriormente de 

informação, pois suas formas mais rudimentares já se evidenciavam há muito mais tempo. As 

forças da conjugação de espiritualidade e da racionalidade unidas à vibrante atividade 

comercial das cidades da Itália fizeram florescer a Contabilidade (IUDÍCUBUS, MARTINS E 

CARVALHO, 2005; HENDRIKSEN E VAN BREDA, 1999). 

 No caso dos outros Estados europeus, a implantação da burocracia não foi diferente. 

O surgimento destes, no fim da Idade Média ainda estava muito atrelado ao feudalismo. 

Vindo a ser substituído pela emergência das monarquias absolutistas e eliminado pelo início 

da industrialização, o predomínio da classe burguesa e o estabelecimento do sistema 

capitalista. Surgiu então, o Estado liberal, com tendências de burocratização e racionalização. 

Concomitantemente, com o despertar do Estado liberal, aconteceram as revoluções socialistas 

que levaram o sistema político a uma etapa maior de burocratização.  

De acordo com Chiaventato (2007) o modelo burocrático de Weber ou weberiano é 

um modelo com abordagem relacionada com a estrutura organizacional, que gozou destacada 

disseminação nas administrações públicas durante o século XX em todo o mundo. O modelo 

burocrático é atribuído a Max Weber, visto que o sociólogo alemão descreveu suas principais 

características relacionadas com a estrutura organizacional. É conhecido também na literatura 

inglesa como progressive public administration - PPA, referindo-se ao modelo que inspirou 

as reformas introduzidas nas administrações públicas dos Estados Unidos entre os séculos 

XIX e XX, durante a chamada progressive era. Na esfera privada, teve sua intensa adesão na 

época da Revolução Industrial. Culminando, portanto, com sua adoção no século XX em 

organizações públicas e do terceiro setor.  

Na sua descrição sobre os modelos ideais típicos de dominação, Weber identificou o 

exercício da autoridade racional-legal como fonte de poder dentro das organizações 
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burocráticas. Nesse modelo, o poder emana das normas, das instituições formais. De forma 

que, a racionalidade que significa a adequação dos meios para o alcance de determinados fins 

ou objetivos, seja atingida no seu grau mais elevado (CHIAVENTAO, 2007). 

Enquanto para Secchi (2009), formava-se um modelo ideal, do qual, derivam-se as três 

características principais do modelo burocrático: a formalidade, a impessoalidade e o 

profissionalismo. Para Chiavenato (2007), existem sete dimensões principais para descrevê-lo 

(Figura 01), quais sejam: formalização, divisão do trabalho, princípio de hierarquia, 

impessoalidade, competência técnica, separação entre propriedade e administração, 

profissionalização do funcionário. 

Figura 01 – As Dimensões da Burocracia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Chiaventato (2007). 

 

Na visão de Weber, quando reunidas estas características em uma organização, a 

burocracia atingiria a previsibilidade do comportamento das pessoas dentro da organização. 

Ou seja, tentar padronizar o desempenho humano como meio de alcançar um objetivo 

organizacional: a máxima eficiência (CHIAVENATO, 2007). 

No entanto, as empresas brasileiras começaram a entrar no processo de burocratização 

apenas no fim da década de 70, juntamente com o Estado brasileiro, o qual, lentamente, vai 

deixando para trás o nepotismo, o patrimonialismo e o empreguismo, seguindo rumo ao 

desenvolvimento econômico e social.  
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Por perseguir o desenvolvimento econômico e social, diversos países saíram em busca 

de soluções para o problema da eficiência e, nesse estágio, a forma utilizada para condução 

das organizações, empresas e Estados, foi a burocrática. Observa-se, a relação entre o 

desenvolvimento industrial e o aparecimento e crescimento das organizações. Para Bresser-

Pereira (2004), quanto mais as empresas e o Estado se organizavam, melhor suas relações se 

ajustavam, pois esses elementos estão imbricados em seu desenvolvimento. Fazendo uma 

leitura dessa relação empresas-Estado, infere-se que com o tempo, o sistema organizacional 

utilizado para desenvolvimento das empresas e, quando aprovados, migrarão para contribuir 

no desenvolvimento do Estado. No entanto, o tempo para tal migração, provavelmente será 

determinado pelo nível de interesse de cada parte nessa relação.  

Figura 02 – O Sistema Burocrático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Chiavenato (2007) 

As causas da emergência da burocracia foram as vantagens sobre as outras formas de 

modelo organizacionais descritas por Max Weber (1963) como a precisão, a rapidez, a 

univocidade, o caráter oficial, a continuidade, a discrição, a uniformidade, a rigorosa 

subordinação, a redução de fricções e de custos, mas todas com fulcro na eficiência. Na 

opinião de Bresser-Pereira (1999a), o fato de ser eficiente é uma condição necessária para 

caracterizar a burocracia. De acordo com a Figura 02, a busca pela superioridade técnica4 

                                                             
4 Max Weber (1963) – Ensaios de Sociologia. O ponto ótimo da administração rigorosamente burocrática é 
atingido pelas características técnicas: precisão, velocidade, clareza, conhecimento dos arquivos, continuidade, 
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sobre outras organizações faz com que a burocracia agregue características que tragam 

resultados positivos às organizações.  

O Dicionário Aurélio (2008) traz quatro significados para dar sentido ao verbete 

burocracia, dois deles são: 1. Administração da coisa pública por funcionário (de ministério, 

secretarias, repartições, etc.) sujeito a hierarquia e regulamento rígidos, e a uma rotina 

inflexível e 2.  Poder excessivo da burocracia (1), complicando ou tornando moroso o 

desempenho do serviço administrativo. Apesar do sentido científico da burocracia, tanto para 

a Administração, quanto para a Sociologia, o senso comum a trata e a denomina por algumas 

de suas consequências indesejadas, ou seja, suas disfunções.  

Robert Merton (1966) elaborou a crítica mais incisiva e direta ao modelo burocrático, 

analisando as consequências negativas sobre as organizações, denominando-as de disfunções 

burocráticas. O impacto da prescrição estrita de tarefas sobre a motivação dos empregados, a 

resistência às mudanças, o desvirtuamento de objetivos provocado pela obediência acrítica às 

normas, o abuso da senioridade como critério para promoção funcional são citados pelo autor 

como sendo efeitos indesejáveis do modelo burocrático. Ademais, a impessoalidade levada à 

última instância, pode levar a organização a não dar atenção às peculiaridades das 

necessidades individuais. As disfunções do modelo podem ser ainda mais prejudiciais em 

organizações que dependem da criatividade, da inovação e da aplicação de recursos de forma 

eficiente. Depois de Merton, outras críticas foram feitas ao modelo burocrático, e elas se 

materializaram na condução dos modelos pós-burocráticos, nos quais, suas disfunções são 

explicitamente combatidas. O Quadro 10 apresenta as características das disfunções da 

Burocracia. 

Por ser um modelo ideal de conduta organizacional, as disfunções se originaram do 

distanciamento das rotinas e práticas institucionais à teoria, de forma que, quanto mais o 

modelo real se afastava do modelo ideal, mais visível e pernicioso eram as disfunções que 

permeavam as instituições privadas e públicas. As causas das disfunções da burocracia 

residem basicamente no fato dela não levar em conta a chamada organização informal que 

existe fatalmente em qualquer tipo de organização. Tampouco, se preocupar com a 

variabilidade humana (diferenças individuais entre as pessoas) que, necessariamente, introduz 

variações no desempenho das atividades organizacionais. A organização informal e as 

                                                                                                                                                                                              
discrição, unidade, subordinação rigorosa, redução do atrito e dos custos de material e pessoal. Agregadas essas 
características, o resultado é a superioridade técnica em comparação com outras organizações do mesmo ramo. 



60 

diferenças individuais devem ser plenamente exploradas em seus aspectos positivos, visando 

ganho gerencial para as empresas (ANTHONY e GOVINDARAJAM, 2002). 

Quadro 10 – As Disfunções da Burocracia 
Disfunções da Burocracia 

CARACTERÍSTICAS 
1. Internalização das regras e exagerado apego aos regulamentos 

2. Excesso de formalismo e de papelório 
3. Caráter racional e divisão do trabalho 

4. Despersonalização das relações humanas 
5. Hierarquização do processo decisório 

6. Exibição de sinais de autoridade 
7. Dificuldade no atendimento dos clientes e conflito com o público 

8. Resistência à mudanças 
9. Exibição de sinais de autoridade 

RESULTADO 

Imprevisibilidade do Funcionamento 
Fonte: Adaptado de Merton (1966). 

 

3.2.2 AS FASES DO GERENCIALISMO 

No contexto internacional, Andriolo (2006) identifica duas gerações distintas de 

propostas de reforma do Estado. A primeira geração tem início na Grã-Bretanha e Estados 

Unidos, a partir da eleição dos governos conservadores, a primeira-ministra inglesa Margareth 

Thatcher e o presidente americano Ronald Reagan. Medidas como corte de custos e o 

aumento da eficiência do setor público, adoção de políticas para atingimento do ajuste fiscal, 

através do corte nos gastos públicos, reformas tributárias, liberalização econômica, 

desregulamentação e privatizações, eram os principais objetivos das reformas, naquele 

momento. Essas reformas foram conduzidas com base no conceito do Estado mínimo. Ou 

seja, a intervenção do Estado deveria ser a mínima possível de forma a restringir-se apenas à 

garantia dos direitos de propriedade e dos contratos. 

A segunda geração das reformas do Estado, para o autor, se desenvolve nos anos 90 e 

incorpora novas propostas, como o fortalecimento da capacidade gerencial do Estado, a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos e o fortalecimento da accountability. As duas 

conotações básicas trazidas por Schedller (1999) para accountability política levanta: a) a 

capacidade de resposta dos governos (answerability), ou seja, a obrigação dos oficiais 

públicos informarem e explicarem seus atos e b) a capacidade (enforcement) das agências de 

accountability (accounting agencies) de impor sanções e perda de poder para aqueles que 
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violaram os deveres públicos.  Assim, conclui-se que a noção de accountability é 

bidimensional: envolve capacidade de resposta e capacidade de punição (answerability e 

enforcement).  

Mediante a experiência anglo-americana, Abrúcio (1997) comparou as características 

do Gerencialismo implantado no início da década de 80 com o da atualidade.  Desenvolveu 

uma linha evolutiva, que permite uma compreensão mais clara dos movimentos de reforma. O 

primeiro modelo é o gerencialismo puro, seguido pelo consumerism e pelo Public Service 

Oriented. 

O gerencialismo puro corresponde à primeira fase da experiência nos países pioneiros, 

direcionado à redução de custos e ao aumento da eficiência e produtividade. Nota-se que a 

busca pela eficiência continua, havendo uma incorporação das características do modelo 

burocrático que não resultavam em disfunções. Já o segundo modelo é o consumerism e, tem 

como principal política a flexibilidade de gestão, a melhoria da qualidade dos serviços e a 

prioridade no atendimento às demandas do consumidor. Nessa perspectiva, o cidadão é visto 

como cliente. Por fim, o terceiro modelo da linha evolutiva de Abrúcio (1997) é o Public 

Service Oriented, que se baseia nos temas do republicanismo e da democracia, utilizando-se 

de conceitos como accountability, transparência, participação, política, equidade e justiça. O 

conceito de cidadão também evolui de um referencial individual para um sentido coletivo, de 

exercício da cidadania. O autor, contudo, observa que o Public Service Oriented está mais 

próximo de ser uma tendência aberta às necessidades do cliente-cidadão, podendo trazer 

novos temas para a discussão e questiona pressupostos antigos de modelo teórico fechado. 

Portanto, esta linha evolutiva acarreta duas importantes constatações. A primeira, e 

mais perceptível, é que existe uma modificação substancial ao longo do tempo, do 

gerencialismo puro ao public service orientation. Entretanto, a outra constatação, é que 

mesmo existindo diferenças entre teorias, elas não são mutuamente excludentes. Ao contrário, 

o que se percebe é que há uma incorporação dos aspectos positivos de cada teoria. Ou seja, a 

migração de uma teoria a outra é realizada através de uma crescente inclusão de temas 

(ABRÚCIO, 1997; BRESSER PEREIRA, 2004). 

O Quadro 11 traz a Evolução do Gerencialismo de acordo com uma linha do tempo 

criada por Abrúcio (1997) a qual descreve as mudanças do modelo ao longo dos anos. 
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Quadro 11 – Evolução do Gerencialismo 
Resposta à crise do modelo burocrático inglês (Whitehall) 

Modelo gerencial puro Consumerism Public Service Orientation 
Economia/Eficiência 

(Produtividade) Efetividade/Qualidade Accountability/Equidade 

Taxpayers (contribuintes) Clientes/Consumidores Cidadãos 
Fonte: Abrúcio (1997). 
 

O gerencialismo puro corresponde basicamente à primeira geração de reformas, mais 

preocupada com o ajuste fiscal, enquanto que o consumerism e o Public Service Oriented 

estão identificados com a segunda geração, reforçando a teoria de “reinvenção do governo”. 

Esta teoria disseminada no governo de Bill Clinton, nos Estados Unidos, no início da década 

de 90, teve como fulcro, não o debate de mínima ou máxima intervenção do Estado, mas a 

necessidade de um estado melhor. Colocando, portanto, em segundo plano, a concepção do 

Estado mínimo e apostando na melhoria da atividade governamental. 

O consumerism, o Public Service Oriented e o “reinventando o governo” inserem-se 

no movimento denominado Nova Gestão Pública (New Public Management), que pode ser 

descrito como o conjunto de discussões relativas à transição de um paradigma burocrático de 

administração pública para um novo paradigma gerencial, que incorpore instrumentos 

gerenciais utilizados com êxito nas organizações privadas que operam no mercado 

(TEXEIRA, 2001). 

A administração pública gerencial ou nova gestão pública (new public management) é 

um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação e a gestão da administração pública 

baseado em valores de eficiência, eficácia e competitividade. Esse modelo detém os valores 

da produtividade, orientação ao serviço, descentralização, eficiência na prestação de serviços, 

marketization5 e accountability (Sechi (2009) apud Kettl, 2005). 

Uma reunião das principais características da Nova Gestão Pública foi realizada por 

Armstrong (1998) com objetivo de avaliar se a reforma nos países teve ou não tendências da 

nova gestão, as mesmas foram dispostas no Quadro 12.  

 

                                                             
5 De acordo com Secchi (2009) Marketization é o termo utilizado para a utilização de mecanismos de mercado 
dentro da esfera pública. Exemplos de mecanismos de mercado é a liberdade de escolha de provedor por parte do 
usuário do serviço público e a introdução da competição entre órgãos públicos e entre órgãos públicos e agentes 
privados. 
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Quadro 12 – Característica da NPM 
Principais Características da New Public Management 

 
a) redução de custos e busca de maior transparência na alocação de recursos; 
b) divisão das organizações burocráticas tradicionais em agências separadas, cuja  
    relação com o Estado se dá através de contratos; 
c) separação entre comprador e fornecedor de serviços públicos; 
d) introdução de mecanismos de mercado e quase-mercado; 
e) descentralização da autoridade gerencial; 
f) introdução de sistemas de gestão por desempenho; 
g) mudança das políticas de pessoal, alterando a condição de estabilidade de emprego; 
e) estabelecimento de critérios de desempenho; e 
h) aumento na ênfase na qualidade do serviço e na satisfação do consumidor. 

Fonte: Armstrong (1998). 

Sechi (2009) traz também o conjunto de prescrições operativas da administração pública 
gerencial, descritas por Hood (1995), são elas: 
 
ü desagregação do serviço público em unidades especializadas, e centros de custos; 
ü competição entre organizações públicas e entre organizações públicas e privadas; 
ü uso de práticas de gestão provenientes da administração privada; 
ü atenção à disciplina e parcimônia; 
ü administradores empreendedores com autonomia para decidir; 
ü avaliação de desempenho; 
ü avaliação centrada nos outputs. 

Para que essas diretrizes sejam utilizadas como orientação para uma administração 

pública gerencial, Pollitt e Bouckaert (2002) classificaram os esforços de reforma em quatro 

estratégias, a saber: 

ü MANTER: conservar a máquina administrativa tal como ela é, mas ajustar e equilibrar 
sempre que possível; 

 
ü MODERNIZAR: realizar as mudanças mais fundamentais nas estruturas e processos, 

por exemplo, mudando a orientação do processo orçamentário de insumo para 
produto; criando novos tipos de organização do setor público, como agências 
autônomas; modificando o contrato de trabalho dos servidores públicos etc.; 

 
ü MERCANTILIZAR: introduzir mecanismos de mercado (Market-Type Mechanisms 

— MTMs) no setor público, acreditando que eles vão gerar eficiência e melhor 
desempenho; e 

 
ü MINIMIZAR: reduzir o setor estatal tanto quanto possível, fazendo o máximo uso da 

privatização e da contratação externa. Os ativos públicos são vendidos, e as atividades 
anteriormente desempenhadas por servidores públicos são oferecidas aos setores 
comerciais (empresas privadas) e voluntários (terceiro setor). 
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Assim, as características observadas, as prescrições operativas e as estratégias 

implementadas sinalizam que a reforma no aparelho do estado brasileiro foram permeadas de 

tendências da Nova Gestão Pública. 

Mesmo que sejam identificadas semelhanças junto às características descritas, a 

preponderância das mesmas varia de acordo com o contexto econômico, político e social em 

que cada reforma se realiza. 

Modesto (1997) apresenta quatro objetivos práticos que servem como quesitos de 

avaliação finalística às ações isoladas e agregadas, que visem conduzir à reforma estatal: 

a) objetivo econômico: diminuir o “déficit” público, ampliar a poupança 
pública e a capacidade financeira do Estado concentrar recursos em áreas em 
que é indispensável a sua intervenção direta; 
b) objetivo social: aumentar a eficiência dos serviços sociais oferecidos ou 
financiados pelo Estado, atendendo melhor o cidadão a um custo menor, 
zelando pela interiorização na prestação dos serviços e ampliação do seu 
acesso aos mais carentes; 
c) objetivo político: ampliar a participação da cidadania na gestão da coisa 
pública; estimular a ação social comunitária; desenvolver esforços para a 
coordenação efetiva das pessoas políticas no implemento de serviços sociais 
de forma associada; 
d) objetivo gerencial: aumentar a eficácia e efetividade do núcleo estratégico 
do Estado, que edita leis, recolhe tributos e define as políticas públicas; 
permitir a adequação de procedimentos e controles formais e substituí-los, 
gradualmente; porém, de forma sistemática, por mecanismos de controle de 
resultados. 

No Brasil, a industrialização chegou tarde, logo, o Estado Burocrático, na Sociedade 

Capitalista industrial teve vida curta. Essa era começou a ser substituída rapidamente pela 

sociedade pós-industrial, do conhecimento e dos serviços. Assim, a reforma burocrática, que 

chegando tarde ao setor privado, consequentemente, também chegou tarde à organização 

pública. E, foi preterida pela reforma gerencial, que a globalização imporia e a democracia 

tornaria possível. 

Com o insucesso da Sociedade industrial em liderar o país, observou-se o aumento da 

nova classe média de burocratas ou tecnoburocratas, trabalhando para grandes organizações 

ou como profissionais de serviços. A sociedade deixou de ser essencialmente uma sociedade 

de classes para ser cada vez mais uma sociedade de camadas sociais, definidas menos pelo 

tipo de propriedade ou de relação de produção e mais pelo nível de educação, de prestigio 

social e de ocupação de cargos na hierarquia das grandes organizações públicas e privadas. 

Ao mesmo tempo, o problema da competição internacional entre as nações tornou-se cada vez 

mais premente, obrigando as organizações privadas e as públicas a se tornarem mais 



65 

eficientes. Estava aberto o caminho para a reforma gerencial da administração pública visando 

reconstruir o Estado nos quadros de uma política democrática e de uma economia globalizada, 

mas que precisava de um Estado forte para não se submeter de forma acrítica à ideologia 

globalista. 

A intensidade das reformas variou consideravelmente de um país para outro. Alguns 

países, como Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido lideraram a NPM e a 

“reinvenção do Estado6”, sendo extremamente ativos. A uma reforma seguiu-se outra em uma 

sequência quase atordoadora (Pollitt e Bouckaert, 2002). Para os autores, um segundo grupo 

de países também esteve ocupado com a reforma administrativa, mas de maneira menos 

radical que o primeiro grupo. Esses “modernizadores” têm se mostrado menos iconoclastas e 

exibidos, menos doutrinários e menos seduzidos pela privatização, gestão por contrato e pelas 

maravilhas dos mecanismos de mercado que o primeiro grupo. A França, os países nórdicos, 

os Países Baixos e o Canadá fazem parte desse segundo grupo mais moderado.  

Um terceiro grupo foi — devido a uma série de razões — muito mais cuidadoso ou 

inibido. Pollitt e Bouckaert (2002) citam como membros proeminentes desse grupo a 

Alemanha e o Japão, embora ressaltem que uma boa dose de reforma aconteceu na Alemanha, 

em nível local, e que, desde o final dos anos 90, o Japão começou a desenvolver programas de 

mudança com alguma influência da NPM. 

 Em quarto lugar, não se pode esquecer a parte do mundo em desenvolvimento e os 

Estados em transição da Europa Central e Oriental (Bouckaert e Timsit, 2000). Muitos desses 

países tentaram implementar um ou outro elemento da NPM, com níveis variados de sucesso. 

Em vários desses casos, as reformas foram cobradas por organizações internacionais tais 

como o Banco Mundial, SIGMA ou a Comissão Europeia, ou até mesmo por mentores ex-

colonialistas, tais como o Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino 

Unido. No entanto, à frente da coordenação de uma edição especial sobre avaliação da 

modernização do setor público em uma Revista brasileira, em sua publicação, (Pollitt e 

Bouckaert, 2002) chamam atenção para a lacuna existente no estudo de avaliação mundial da 

NPM, a falta de informações acerca dos países mediterrâneos, da América do Sul, da maior 

parte da Ásia e de outros territórios que não foram sequer mencionados. E justificam: “A 

                                                             
6 Reinvenção do Estado: termo utilizado pelo escritores  Osborne e Gaebler em 1992 em seu livro 
Reinventando o Governo 
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razão é simples: não sabemos o bastante para dizermos qualquer coisa.” (Pollitt e Bouckaert, 

2002). 

Para Marini (2002) o desafio de promover as mudanças necessárias atribuía ao Estado 

a necessidade de repensar a questão da governança e dos modelos de gestão, ao mesmo tempo 

em que exigia mecanismos inovadores de relacionamento com a sociedade. A emergência do 

terceiro setor e dos movimentos sociais, além dos movimentos que têm como base o 

voluntariado, introduziu elementos desafiadores nessa nova configuração em rede que 

caracteriza o Estado contemporâneo. O objetivo, de todos que o formam é comum e trata, 

fundamentalmente, de encontrar alternativas para superar as desigualdades, ampliando o 

espaço de inclusão na vida social, política e econômica na direção do desenvolvimento, a 

partir da internalização/fortalecimento dos conceitos de cidadania, equidade e transparência, 

além da temática própria da gestão contemporânea, que supõe maior eficiência e qualidade no 

tratamento do interesse público.  

Esses objetivos, seguramente, forçam a adoção de enfoques não convencionais na 

construção de estratégias para enfrentar a crise, o que implica o fortalecimento de 

mecanismos de interação Estado/sociedade.  Ressalta-se que, quando exercida isoladamente, 

as forças direcionadas para a mudança perdem vitalidade e objetividade. Portanto, é 

necessário consolidar alianças que assegurem sinergia, a partir da ampliação da consciência 

de cidadania e da construção de soluções criativas e inovadoras que garantam legitimidade e 

viabilidade às transformações reclamadas pela sociedade. 

Essa busca pela legitimidade dos Estados foi causada pelo triunfo do capitalismo sobre 

o socialismo soviético em 1989 e deu impulso à globalização em sua dimensão horizontal e 

vertical. Para Cervo (2002),  

A globalização engendrou nova realidade econômica caracterizada pelo 
aumento do volume e da velocidade dos fluxos financeiros internacionais, 
pelo nivelamento comercial em termos de oferta e demanda, pela 
convergência de processos produtivos e, enfim, pela convergência de 
regulações nos Estados. Essa tendência histórica deparou-se, entretanto, com 
duas outras, uma que a continha e outra que a embalava: a formação de 
blocos econômicos e a nova assimetria entre o centro do capitalismo e sua 
periferia. 

Se para os países pioneiros na identificação das necessidades de reforma, dela se 

utilizaram para legitimar seus Estados e promover o sentimento de cidadania abalado de seus 

agentes políticos, a realidade latino-americana não era distinta das economias desenvolvidas 

(MARINI, 2002).  Assim, diante deste cenário econômico, político e social, o Conselho 
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Diretor do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) 

aprovou um documento em 1998, que estabeleceu as bases da reforma gerencial para os 

países da região. 

Destacam-se neste documento as problemáticas próprias da América Latina. Pois, os 

problemas desta região não eram todos iguais aos dos países reformadores, posto que, ainda 

subsistiam alguns que nesses já não existem mais e, os semelhantes eram agravados pela crise 

do Estado, muito maior que a existente no mundo desenvolvido.  Além de proferir, o objetivo 

central da reforma gerencial, o de assegurar os mecanismos necessários para o aumento da 

eficácia, eficiência e efetividade da administração pública, tentava-se criar novas condições 

que possibilitassem uma relação mais democrática entre Estado e sociedade. De forma que, 

foram difundidas 03 (três) questões essenciais visando a necessidade de direcionar a estratégia 

da reforma na região latino americana, seguindo seu objetivo central, quais sejam: 

ü a consolidação da democracia;  

ü a retomada do crescimento econômico; e  

ü a redução da desigualdade social.  

Rezende (2002) afirma que sem exagero, a década de 90 pode ser considerada como a 

década das reformas da administração pública. A combinação de fatores internos e externos 

nos países, como a crise fiscal do Estado, a escala e a magnitude dos processos de 

democratização política e de globalização econômica, bem como o declínio de desempenho e 

a necessidade de accountability nas relações Estado-sociedade; foram fatores que aliados à 

urgente necessidade de rever padrões de intervenção do Estado na economia e nas políticas 

sociais, contribuíram para a difusão em escala jamais vista das políticas de reforma do aparato 

burocrático de Estado. 

 

3.2.3 A IMPLEMENTAÇÃO DA NPM NO BRASIL 

Oliveira (2007) relata que as primeiras notícias de organização governamental no 

Brasil remontam ao período da transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, em um 

contexto patrimonialista, quando D. João VI constituiu os Ministérios de Negócios do Reino, 

de Negócios Estrangeiros e da Guerra e de Negócios da Marinha e Ultramar.  

O marco de introdução da nova forma de administração pública no Brasil, formada 

pelos princípios do tipo ideal de burocracia de Max Weber, foi a criação do DASP 
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(Departamento Administrativo do Setor Público), em 1936, na era Vargas. As características 

de impessoalidade, formalismo, profissionalização, ideia de carreira funcional, o interesse 

público e o controle, passam a determinar essa fase denominada como administração 

burocrática (RAMOS, 1983). 

Essa criação do DASP, ocorrida já nos quadros do Estado Novo, acontecia em um 

momento em que o autoritarismo brasileiro voltava com força, mas agora para realizar a 

revolução modernizadora do país, industrializá-lo e valorizar a competência técnica. 

Representou, assim, no plano administrativo, a afirmação dos princípios centralizadores e 

hierárquicos da burocracia clássica. 

As principais realizações do DASP foram: ingresso no serviço público por concurso, 

critérios gerais e uniformes de classificação de cargos, organização dos serviços de pessoal e 

de seu aperfeiçoamento sistemático, administração orçamentária, padronização das compras 

do Estado, racionalização geral de métodos.  Além disso, o DASP cooperou no 

estabelecimento de uma série de órgãos reguladores da época (conselhos, comissões e 

institutos), nas áreas econômica e social. A partir destes foi criado, entre os anos 30 e os anos 

50, um pequeno grupo de empresas estatais, que se constituíram no núcleo do 

desenvolvimento industrial para substituição de importações. 

Com o período desenvolvimentista do país, na metade da década de 40, o Estado 

aumentou sua indústria de base e seu déficit, passando a ter uma função cada vez mais 

intervencionista, resultando no aumento das funções econômicas do Estado. Torna-se 

aparente então, a função empresarial do Estado e, daí, surge a necessidade de uma 

administração mais gerencial, utilizando-se princípios e técnicas da iniciativa privada, mas 

com ênfase no interesse público.  

Segundo Ramos (1983), no período de 1945 a 1964, começa a surgir um ideal de 

planificação do Estado. Em 1964, é editada a Lei Complementar 4.320 que institui normas de 

direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. 

O crescimento do Estado, como empresário, provoca a necessidade de providências no 

âmbito da administração pública. O modelo burocrático dá lugar a um novo modelo, o 

chamado pós-burocrático ou gerencial. O Decreto 200/67 foi a primeira tentativa de 

superação da rigidez da administração burocrática, estabelecendo os conceitos de 

planejamento, descentralização, delegação da autoridade, coordenação e controle na 
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administração pública brasileira. A partir desse período, há um grande crescimento do Estado, 

através da criação de diversas empresas estatais (administração indireta), até a década de 80 

(Bresser Pereira, 1996). 

Assim, em meio a uma grave crise econômica, agravada em 1990 por um processo de 

hiperinflação, entendeu-se necessário reformar o Estado Brasileiro. Em meio a este cenário, 

os custos decorrentes para promulgação da Constituição de 1988 encareceram 

significativamente o custo da máquina administrativa, constatando-se também o aumento da 

ineficiência dos serviços sociais ofertados e o crescimento do clientelismo, adveio então, a 

Emenda Constitucional no 19/1998 – reforma constitucional conhecida como “Reforma 

Administrativa”, introduzindo a gestão gerencial ou pós-burocrática (Bresser Pereira, 1998). 

Desde o início do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, as emendas 

constitucionais destinadas a reformar o Estado assumiram uma importância fundamental na 

agenda do país. Além de uma primeira emenda eliminando os monopólios estatais nos setores 

energético e de comunicações, três grandes emendas constitucionais foram enviadas ao 

Congresso: a reforma tributária, a reforma da previdência social e a reforma administrativa. A 

última, indo adiante, sobretudo por causa da estagnação econômica. 

A busca pela consolidação da democracia trouxe, para os países latinos americanos, 

um desafio a mais, dentre tantos outros impostos à restruturação mundial. Para Araújo (2005) 

o desafio imposto ao Estado, quando representado pelas instituições públicas, foi o de buscar 

técnicas e procedimentos tendentes a dirimir o conflito da ausência de recursos suficientes 

para atender às diversas demandas sociais, combater os desvios e fraudes e promover maior 

transparência na gestão pública.  

Seguindo a tendência dos países reformadores, o Brasil aplicou as duas gerações de 

reformas sugeridas pelo chamado Consenso de Washington (CERVO, 2002). Primeiramente, 

estabeleceu políticas de rigidez fiscal, retirou o Estado dos investimentos produtivos, contraiu 

salários e benefícios do Estado do bem-estar, privatizou empresas públicas, vendeu-as às 

companhias estrangeiras para arrecadar dólares e pagar a dívida externa. Pôs em marcha, 

depois, reformas de segunda geração, buscando estrutura regulatória estável e transparência 

dos gastos públicos, sobretudo criando facilidades para o empreendimento estrangeiro 

penetrar a atividade econômica no país. As expectativas para o autor eram que as duas ondas 

de reformas exigidas da América Latina pelos Estados Unidos e pelos órgãos financeiros 

internacionais, Banco Mundial e FMI, denominadas de boa governabilidade, deveriam 

resultar em regras e instituições favoráveis à expansão das empresas privadas transnacionais 
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na região, prevendo mais investimento privado na esperança de conseguir diminuir o 

dispêndio público. 

O Brasil não ficou de fora também, da integração econômica, visando obtenção das 

vantagens de negociar e discutir em conjunto. Juntou-se então, a outros países para criação do 

MERCOSUL7.  De forma que, como líder deste bloco econômico, o segundo mercado comum 

do mundo, e havendo queimado etapas em sua formação, esta união produziu externamente 

uma imagem positiva acima da própria realidade e fortaleceu seu poder de barganha como 

bloco e o de seus membros isoladamente (CERVO, 2002). 

De acordo com autor supracitado, desde o início da década de 1990, o Brasil traçou 

uma estratégia regional que permaneceria invariável: reforço do MERCOSUL com 

convergência política entre Brasil e Argentina e organização do espaço sul-americano com 

autonomia perante os Estados Unidos. Essa última estratégia, era a responsável por colocar e 

manter o país em destaque no cenário internacional. Emergente no plano econômico, mas não 

totalmente submisso.  

A influência determinante de modelos e teorias administrativas estrangeiras, 

principalmente provenientes dos Estados Unidos, nas práticas e estudos organizacionais 

brasileiros tem sido destacada por vários autores (REZENDE, 2002; CERVO, 2002; 

ANDRIOLDO, 2006). O fenômeno da mundialização na ótica de Ramos (1983) favorece e 

estimula a imitação de modelos estrangeiros por parte dos países marginais do capitalismo. 

Para o autor, os países em desenvolvimento adotam padrões estrangeiros com intenção de 

articulação, através de uma aparente modernidade, com as sociedades mais desenvolvidas. A 

administração pública brasileira é um campo em que também se observa, como norma, a 

implementação de modelos estrangeiros, por vezes, sem muita preocupação em adaptá-los às 

particularidades locais. Pois, mesmo com a independência política, o Brasil teve que adotar os 

modelos institucionais predominantes no mundo, visando aquisição dos requisitos necessários 

para sua evolução. E esta não é uma característica recente, haja vista que desde a sua 

formação, o Estado brasileiro teve como base os modelos europeus (PRESTES MOTTA, 

ALCADIPANI E BRESLER, 2001). 

                                                             
7 MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) – criado oficialmente em 1991 pelos países membros Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai e, países associados Bolívia e Chile. O MERCOSUL tem como princípio básico 
estabelecer uma união aduaneira. 
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No entanto, no meio de devaneios e expectativas, em uma época em que a 

redemocratização ainda era assunto premente, somente após o episódio da hiperinflação, no 

início de 1990, quando terminava o governo Sarney, que a sociedade abriu os olhos para a 

crise já instalada. Como resultado, as reformas econômicas e o ajuste fiscal ganharam impulso 

no governo Collor. E, na opinião de Bresser-Pereira (2001) apesar de ter sido um governo 

contraditório e instável, foi neste que se deram os passos decisivos no sentido de iniciar as 

reformas orientadas para o mercado. Na área do Estado, porém, e especificamente da 

administração pública, as tentativas de reforma do governo Collor foram equivocadas, ao 

confundir reforma do Estado com corte de funcionários, redução dos salários reais, 

diminuição do tamanho do Estado. 

Já no Governo de Fernando Henrique Cardoso, ainda no primeiro semestre de 1995 foi 

elaborado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e a emenda constitucional da 

reforma administrativa, tomando como base as experiências recentes em países da OCDE, 

principalmente o Reino Unido, onde se implantava a segunda reforma administrativa da 

história do capitalismo. Bresser-Pereira (2001) considera que, depois da reforma burocrática 

do século passado, a reforma gerencial do final deste século é a segunda grande reforma da 

administração pública.  

No Reino Unido, as novas ideias estavam em plena formação, surgia uma nova 

disciplina, a new public management e, muitos países socialdemocratas estavam na Europa 

envolvidos no processo de reforma e de implantação de novas práticas administrativas. O 

Brasil era então o primeiro país em desenvolvimento a participar do movimento de reforma 

(BRESSER-PEREIRA, 2001). 

Através do documento básico da reforma – o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado (1995) – documento cujos princípios continuam orientando a ação reformadora dos 

governos estaduais e municipais, procurou-se definir as instituições e estabelecer as diretrizes 

para a implantação de uma administração pública gerencial no país. No entanto, não se deve 

confundir a Reforma Gerencial de 1995 com a emenda constitucional, apresentada pelo 

governo em 1995, que ficou chamada de ‘reforma administrativa’. A reforma constitucional 

foi parte fundamental da Reforma Gerencial de 1995, pois modificou instituições normativas 

fundamentais. Muitas mudanças institucionais, porém, foram de caráter infraconstitucional. 

Exemplo disso foi a criação, em 1997, das duas novas instituições organizacionais básicas da 

reforma, as “agências executivas” (instituições estatais que executam atividades exclusivas de 
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Estado) e as “organizações sociais” (instituições híbridas entre o Estado e a sociedade que 

executam os serviços sociais e competitivos).  

Essa reforma teve três dimensões: institucional, cultural e de gestão. A prioridade dada 

no MARE foi para a mudança institucional, pois para Bresser-Pereira (2001) uma reforma, é 

antes de qualquer coisa, uma mudança de instituições. Para aprovação das novas instituições 

era necessário um debate nacional no qual a cultura burocrática até então dominante, fosse 

submetida a uma crítica sistemática, ao mesmo tempo em que as novas instituições eram 

defendidas, como a ideia de transformar os serviços sociais e científicos prestados pelo Estado 

em organizações sociais, ou seja, em organizações públicas não-estatais, financiadas pelo 

orçamento do Estado e supervisionadas através de contratos de gestão. 

A plataforma do MARE foi erigida a partir de um diagnóstico que ressaltava, 

sobretudo, o que havia de mais negativo na Constituição de 1988 e apoiava-se fortemente no 

estudo e tentativa de aprendizado em relação à experiência internacional recente, marcada 

pela construção da nova gestão pública, baseada em instrumentos de gestão das entidades 

privadas. Assim, observa-se que no contexto da administração pública a busca por modelos 

estrangeiros, supostamente já provados e consagrados, tem sido uma característica histórica 

do Estado brasileiro. Neste sentido, a fundamentação da Reforma do Estado de 1995 em 

concepções e modelos estrangeiros, notadamente os relativos à Nova Gestão Pública (NGP), 

pode ser vista como um procedimento coerente com o histórico da evolução da gestão pública 

brasileira (ANDRIOLO, 2006). 

Dentro do contexto da Reforma Gerencial de 1995, a gestão pela qualidade total 

ganhou vida nova. Bresser-Pereira (1999b) relata as claras diferenças existentes entre a 

administração pública e a administração privada. Para o autor, enquanto a administração 

privada é uma atividade econômica controlada pelo mercado, a administração pública é um 

empreendimento político, controlado politicamente. Na empresa privada, o sucesso significa 

lucros; na organização pública, significa o interesse público. É possível transferir os 

instrumentos de gerenciamento privado para o setor público, mas de forma limitada. Pode-se 

descentralizar, controlar por resultados, incentivar a competição administrada, colocar o foco 

no cliente, mas a descentralização envolve o controle democrático, os resultados desejados 

devem ser decididos politicamente, quase-mercados não são mercados, o cliente não é apenas 

cliente mas um cliente cidadão revestido de poderes que vão além dos direitos do cliente ou 

do consumidor. Com a explicitação dessas diferenças (Quadro 13) e o aumento da autonomia 

e da responsabilização que os dirigentes estavam assumindo no âmbito da reforma, o controle 
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de qualidade na administração pública ganhou legitimidade e tornou-se a estratégia gerencial 

oficial para a implementação da reforma do Estado burocrático em gerencial. 

Quadro 13 – Diferenças entre Administração Privada e Administração Pública 
Diferenças entre Administração Privada e Administração Pública 
Administração Privada Administração Pública 

Controlada pelo mercado Controlada politicamente 
Lucro Econômico (maximização da riqueza 

dos proprietários de capital/investidores) 
Lucro Social (satisfação das necessidades 

dos cidadãos) 
Regida por poucas leis Regida por muitas leis 

Cliente Cliente Cidadão 
Mercado e concorrência ilimitada Quase-mercado e concorrência limitada 

Fonte: Elaborado pela autora. 

De acordo com Sechi (2009) a abordagem foi inspirada na teoria administrativa 

moderna, trazendo para os administradores públicos a linguagem e ferramentas da 

administração privada contida em livros como The practice of management (Drucker, 1954) e 

In search of excellence (Peters e Waterman, 1982). 

A partir de diagnóstico exposto no Plano Diretor da Reforma Gerencial (1995) que 

apontou os principais problemas da administração pública brasileira nas dimensões 

institucional-legal, cultural e de gestão, foi proposto um novo modelo conceitual, distinguindo 

os três segmentos fundamentais característicos da ação do Estado: atividades exclusivas, 

atividades não-exclusivas e produção de bens e serviços ao mercado. 

Como pode ser observado na Figura 03 os Estados modernos contam com três setores. 

O primeiro é o setor das atividades exclusivas de Estado, dentro do qual está o núcleo 

estratégico e as agências executivas ou reguladoras, responsáveis pela definição de leis e de 

políticas públicas, como também, da cobrança de seu cumprimento. Portanto, são aquelas que 

são indelegáveis e faz-se necessário o poder do Estado. O segundo é o dos serviços que não 

são exclusivos, mas de alta relevância, como os sociais e os científicos. No entanto, dadas as 

externalidades e os direitos humanos envolvidos, justificam a exigência de forte 

financiamento do Estado. A atuação do Estado pode acontecer de forma direta ou indireta. 

Quando indireta, o serviço é oferecido por organizações privadas e/ou do terceiro setor. E, 

finalmente, o setor de produção de bens e serviços para o mercado, que corresponde ao setor 

de infraestrutura em que atuam as empresas e em que há, portanto, tendências à privatização 

(BRESSER-PEREIRA, 2001; MARINI, 2002). 
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Figura 03 – Segmentos Característicos da Ação do Estado 

 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As principais iniciativas, nesse primeiro período, de acordo com Marini (2002) foram 

orientadas para: 

ü revisão do marco legal — reforma constitucional e da legislação corrente; 

ü a proposição de uma nova arquitetura organizacional —  agências reguladoras, 

executivas e organizações sociais; a adoção de instrumentos gerenciais inovadores -  

contratos de gestão; programas de inovação e de qualidade na administração pública; 

e; 

ü valorização do servidor —  nova política de recursos humanos, fortalecimento de 

carreiras estratégicas, revisão da política de remuneração, realização de concursos 

públicos e intensificação da capacitação de funcionários, visando promover a mudança 

cultural. 

Estrategicamente em 1998 o MARE foi extinto e suas funções foram absorvidas pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Para Bresser-Pereira (1999b) a 

finalidade era de vincular o orçamento com a Reforma Gerencial, tornando-a mais rápida e 

efetiva. Desta forma, coube ao MPOG o esforço de implementação e integração dos principais 

instrumentos de gerenciamento governamental: planejamento, orçamento e gestão. O 

responsável por agregar as novas tendências da administração pública foi o Plano Plurianual 

(PPA 2000-2003), denominado de Avança Brasil, assumindo papel protagonista. Esse plano 

foi elaborado com base em diretrizes estratégicas do governo, destinadas a consolidar a 

estabilidade econômica com crescimento sustentado. Além disso, foi adotado um novo 

conceito de programa, segundo o qual as ações e os recursos do governo são organizados de 

acordo com os objetivos a serem atingidos, sendo instituída a figura do gerente de programa, 

como elemento central no processo.  
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ESTADO 



75 

Quadro 14 – Características do Movimento da Reforma do Estado 
Características Principais do Movimento da Reforma do Estado 

ORIGEM 

- Movimento internacional pela reforma do 
Estado, que se iniciou nos anos 1980 e se baseia 
principalmente nos modelos inglês e 
estadunidense. 
- Separação entre as atividades exclusivas e não-
exclusivas do Estado nos três níveis 
governamentais. 

PROJETO POLÍTICO 

- Enfatiza a eficiência administrativa e se baseia 
no ajuste estrutural, nas recomendações dos 
organismos multilaterais internacionais e no 
movimento gerencialista. 

DIMENSÕES ESTRUTURAIS ENFATIZADAS 
NA GESTÃO 

- Dimensões econômico-financeira e 
institucional-administrativa. 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 
APARELHO DO ESTADO 

- Separação entre as atividades exclusivas e não-
exclusivas do Estado nos três níveis 
governamentais. 

ABERTURA DAS INSTITUIÇÕES 

- Participativo no nível do discurso, mas 
centralizador no que se refere ao processo 
decisório, à organização das instituições políticas 
e à construção de canais de participação popular. 

ABORDAGEM DE GESTÃO 
- Gerencialismo: enfatiza a adaptação das 
recomendações gerencialistas advindas do setor 
privado para o setor público. 

Fonte: Adaptado de Paes de Paula (2005). 

Passados os quinze anos da onda de inserção dos instrumentos de gestão da área 

privada na administração pública, essa realidade vem sendo vivida recentemente nos estados e 

municípios brasileiros. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) editou para o 

quadriênio de 2009-2012 uma cartilha na qual contempla ferramentas de gestão e tendências 

contemporâneas, conceituando “nova administração pública” e os modelos de gestão à ela 

aplicados. Nesta, Ferlie et al. (1999) apud Guimarães (2000) identificaram  quatro modelos de 

gestão, aplicados no contexto da Nova Administração Pública, denominados de: “impulso 

para eficiência”, “downsizing e descentralização”, “em busca da excelência” e “orientação 

para o serviço público”.  

Para Pollit e Bouckaert (2002) os modelos de gestão aplicados no setor privado levam 

em consideração os impactos das influências do ambiente no qual se desenvolvem as práticas 

de gestão: fenômenos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. E, visando todo ambiente 

mercadológico, os modelos de gestão são aplicados, conforme apresentado no Quadro 15.  

 



76 

Quadro 15 – Modelos de Gestão - NAP 
Modelos de Gestão no Contexto da Nova Administração Pública 

Modelo 1: O Impulso para Eficiência 
A VISÃO ORIENTADA PARA O MERCADO E PARA O CLIENTE, OU SEJA, PARA O 
CIDADÃO. 
• A desregulamentação do mercado de trabalho, que consiste na redução do poder de auto-
regulamentação das profissões e na adoção de contratos de trabalho temporários, de tempo parcial e 
com rotatividade dos ocupantes de cargos gerenciais, conjugados com o aumento de poder dos 
administradores generalistas no lugar dos especialistas. 
• A delegação de certo grau de poder, visando a uma administração mais empreendedora. 
• A centralização do poder no nível mais alto da organização. 

Modelo 2: Downsizing e Descentralização 
A BUSCA POR MAIOR FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL. 
• O abandono do alto grau de padronização. 
• A obtenção de maior autonomia por parte das organizações públicas. 
• A descentralização da responsabilidade pela formulação da estratégia e do orçamento. 
• O incremento da terceirização e a divisão do quadro de pessoal entre um pequeno núcleo estratégico 
e uma grande periferia operacional. 
• A mudança da gestão hierárquica para a gestão baseada em projetos. 

Modelo 3: Em Busca da Excelência 
ÊNFASE NO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E NA APRENDIZAGEM. 
• Reconhecimento da cultura organizacional como forma de adesão 
do empregado aos valores da organização 

A descentralização radical, com o desempenho julgado nos resultados. 
• A abordagem descendente considera importante: 
• Necessidade de mudança cultural por meio de programas gerenciados. 
• Formas carismáticas de liderança do topo para a base da organização. 
• Identificação de modelos carismáticos de papéis do setor privado 
no novo estilo do setor público. 
• Intensificação de programas de treinamento corporativo. 
• Importância da determinação da missão organizacional. 
• Busca de estratégias de comunicação. 
• Fortalecimento da função de recursos humanos, considerando-a 
estratégica. 

Modelo 4: Orientação para o Serviço Público 
A PREOCUPAÇÃO COM A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO AS 
TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO PARA A QUALIDADE TOTAL. 
• O desejo de alcançar a excelência nos serviços públicos. 
• O estabelecimento de uma missão organizacional como elemento norteador para a obtenção dessa 
excelência. 
• A atenção nos valores e as opiniões do usuário, valorizando a cidadania. 
• O gerenciamento de políticas públicas; o desenvolvimento de trabalho comunitário e outros 
relativos ao desenvolvimento da aprendizagem social. 
• A garantia da participação e da responsabilidade, como objeto de atenção da Administração Pública. 
Fonte: Conselho Nacional dos Municípios (2008)  

Mesmo levando em conta todas essas influências, a adequação de modelos de gestão 

para o setor público não é trivial e nem uma ação simplória e deve levar em consideração as 

características inerentes a este, diferentes das do setor privado (Bretschneider, 1990; Torres, 

1997). Então, diante da análise das variáveis ambientais que possam interferir nas ações do 

governo, para Barbosa Filho (2000) um dos focos de ação dos governos contemporâneos tem 
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sido a elaboração de políticas públicas eficazes que supram as necessidades individuais, 

institucionais e regionais da sociedade, promovendo o desenvolvimento social e econômico. 

Bresser-Pereira (1999b) considerou já nos primeiros quatro anos seguintes, a Reforma 

Gerencial da Administração Pública brasileira como um verdadeiro êxito. Entretanto, para 

Matias-Pereira (2008) apesar do tema “reforma da administração pública no Brasil” ter estado 

presente, especialmente após 1995, nos debates e na agenda política do país, essas reformas, 

deixaram muito a desejar.  E, em razão da transformação das necessidades da sociedade, os 

debates foram retomados com maior intensidade na primeira década do século XXI, visto que, 

uma nova sociedade e uma nova economia exigem uma administração pública mais 

competitiva, eficiente e transparente.  Mesmo com as reformas, para o auto, a base de apoio 

da administração pública ainda é de uma estrutura pesada, burocrática e centralizada. De 

modo que, em sua opinião, a administração pública brasileira não tem sido capaz de 

responder, como organização, às demandas e aos desafios da modernidade. As evidências 

disponíveis sinalizam como resultado dessas deficiências e distorções: 

ü uma reconhecida incapacidade de satisfazer, de forma eficaz e tempestiva, as 

necessidades dos cidadãos; 

ü uma forma de funcionamento que prejudica a concorrência e a competitividade 

internacional do país e das empresas; 

ü falta de coerência do modelo de organização global; 

ü processos de decisão demasiado longos e complexos, que impedem a resolução, 

em tempo útil, dos problemas dos cidadãos e que criam desconfiança em matéria de 

transparência e de legalidade; 

ü falta de motivação dos funcionários e desvalorização do próprio conceito de missão do 

serviço público. 

Em um estudo Pollit (1995) revisou algumas avaliações de amplo escopo sobre as 

reformas da gestão do setor público e definiu-as como um tanto limitadas. Para ele, desde 

então, a situação teve uma pequena melhora, mas certamente não se modificou. A questão 

principal gira em torno dos grandes programas de reforma serem anunciados e implementados 

sem que nenhum plano de avaliação sistemática e independente seja apresentado. 

Segundo PICCIOTTO (1998), no âmbito internacional o destaque atualmente repousa 

menos nos aspectos punitivos e de controle e, mais nos benefícios desenvolvimentistas da 
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função de avaliação. Em muitos países, os governos têm escolhido uma instância menos 

intervencionista, dando aos gestores maior autonomia e, consequentemente, maior 

“accountability”, o que implica crescente necessidade de objetividade e agilidade nos 

relatórios de gestão. E implica, ainda, que as respostas para as mutações das necessidades 

sejam flexíveis e pragmáticas. 

Mesmo com as deficiências citadas por Matias-Pereira (2008) a Reforma Gerencial 

segue seu rumo em busca da eficiência pública. Passou, por exemplo, a institucionalizar a 

prática da avaliação, com o objetivo de se obter maior eficiência no emprego dos recursos 

públicos. No Brasil, a avaliação de desempenho no serviço público, o estabelecimento de 

metas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a proliferação de conselhos com cadeiras para a 

sociedade civil na fiscalização de verbas públicas (Conselho do FUNDEB, Merenda Escolar, 

PNATE e outros) são alguns exemplos da nova dinâmica da gestão pública com vistas a 

alcançar maior eficiência. 

Ainda, no âmbito federal, merecem destaques as iniciativas de intensificação do uso da 

tecnologia da informação orientadas para a melhoria do atendimento ao cidadão e no 

relacionamento com o setor privado – denominado e-governo, a transparência e modernização 

da gestão interna (governo eletrônico, Comprasnet, Receitanet, rede governo, sistemas 

corporativos de gestão, cadastro único para benefícios de políticas públicas). 

Tornou-se comum na literatura, mídia impressa e falada temas como a Declaração de 

Cidadãos, empowerment, inclusão, parceira, soluções em rede e accountability (Clarke, 

Gewirtz e McLaughlin, 2000 apud Pollit e Bouckaert, 2002). Os governos representam as 

reformas gerenciais como se estivessem promovendo um papel mais orientador, menos 

autoritário, mais parceiro, menos exclusivo para si próprios. Nos Estados Unidos, 

principalmente, foram estabelecidas conexões retóricas explícitas entre a reforma gerencial e 

a legitimidade do governo aos olhos dos cidadãos (Pollit e Bouckaert, 2002). Ainda assim, 

para os autores, é necessário reconhecer o seu poder perene e aliar-se a ela, mesmo que por 

imposição dos órgãos internacionais de desenvolvimento econômico. 

Desta forma, Para Diniz (2001) sob a abrangência da reforma do Estado, 

governabilidade e governança devem ser usadas como conceitos complementares, apesar de 

aspectos distintos, porém interligados na ação estatal. As novas análises se voltam para a 

relação entre os principais grupos organizados e o processo de formação de políticas, sendo 

que o conceito de governabilidade adquire três novas dimensões: 1. Capacidade do governo 

para identificar problemas e formular as políticas apropriadas para o seu enfrentamento; 2. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00


79 

Capacidade governamental de mobilizar os meios e recursos necessários à execução dessas 

políticas; 3. Capacidade de liderança do Estado (CRUZ, 2008). 

A ênfase na necessidade de novas formas de gestão foi em função, sobretudo, da falta 

de capacidade do Estado de implementar eficazmente suas políticas sem cooperação, 

negociação e busca de consenso. As condições de eficácia governamental passam a ser 

entendidas, não mais como centralização e expansão do poder estatal, mas como flexibilidade 

do Estado, que descentraliza funções e transfere responsabilidades mantendo, ao mesmo 

tempo, instrumentos de supervisão e controle. Com a redemocratização do país, este 

movimento de participação e divisão das responsabilidades começava a instalar-se no seio da 

sociedade. Corroborando, Diniz (2001) evidencia que o novo papel atribuído às coletividades 

pela Carta de 1988 contribuiu para emergência de experiências de gestão democrática no 

Brasil, resultando em instrumentos participativos institucionalizados, isto é, legitimados e 

incentivados pelo Estado. E, como a sociedade já vinha passando, nos últimos anos, por um 

processo maior de organização, a nova institucionalidade introduzida pela reforma do Estado 

veio de encontro às aspirações da sociedade por maior participação.  
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3.3. GOVERNANÇA CORPORATIVA APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

3.3.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A busca da compreensão, da internalização e o exercício da governança corporativa, 

há 25 anos, estão entre os mais importantes desafios da moderna gestão (ANDRADE E 

ROSSETI, 2009). Para os autores, não se trata de modismo, a governança corporativa tem 

fundamentos sólidos, os quais são definidos a partir de princípios éticos inseridos na 

condução dos negócios. Não somente pelos princípios e razões de sua origem se dá sua 

sustentação, mas também, pelos institutos legais e marcos regulatórios que envolvem os 

processos de gestão atrelados aos valores que conduzem a boa governança. 

O termo Governança Corporativa é uma tradução da expressão inglesa “corporate 

governance”, que significa sistema pelo qual os acionistas administram a sua empresa. 

À medida que as organizações se desenvolvem, tornando-se mais complexas, dado o 

crescimento de suas operações, surge a necessidade de delegação do controle pelo proprietário 

aos administradores remunerados para esse fim. A essência desse princípio é que levou as 

investigações a culminarem na chamada Teoria da Agência, cuja investigação iniciou a partir 

do estudo de Adolph Berle e Gardiner Means, documentado em sua obra The Modern 

Corporations and Private Property, publicado em 1932. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2004), a 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, 

envolvendo os relacionamentos entre acionistas/quotistas, Conselho de Administração, 

Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de governança 

corporativa têm a finalidade de aumentar o valor perante a sociedade, facilitar o acesso ao 

capital e contribuir para a perenidade das sociedades. 

Andrade e Rosseti (2009) descrevem que para o Banco Mundial a Governança 

Corporativa compreende-se pela estrutura dos processos, direção e controle das sociedades. 

No entendimento entre a gestão, e o Conselho de Administração, e os acionistas 

controladores, e minoritários e outras partes interessadas. 

O primeiro código das práticas de Governança Corporativa, The Cadbury Report, 

editado por The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance em 1992, 

definiu como “o sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas. O código coloca 

os conselheiros no centro de qualquer discussão sobre Governança Corporativa”. 



81 

Pela OECD (2005) – Organisation for Ecomic Co-operation and Development – 

obtém-se um conceito mais abrangente em que a Governança Corporativa compreende a 

estrutura de relacionamento e correspondentes responsabilidades entre um grupo central 

formado pelos acionistas, membros do conselho de administração, e gestores designados para 

melhor promover o desempenho competitivo necessário para atingir os objetivos principais da 

corporação. Alcançando os objetivos, todos os envolvidos, direta ou indiretamente sairão 

minimamente satisfeitos, a depender de seus interesses e expectativas. 

A ênfase dada às práticas de governança corporativa para o setor privado ocorreu com 

o reconhecimento dos excessos corporativos dos anos 80 e relatórios da mídia sobre os altos 

lucros nos casos de fraudes. Os grandes escândalos financeiros, envolvendo diversas 

corporações nos EUA que causaram prejuízos incomensuráveis ao mercado, despertaram a 

atenção da sociedade em geral para a relevância do estudo da governança corporativa. O 

maior escândalo ocorreu no final de 2001, na companhia energética Enron que através de uma 

série de mecanismos de fraude, que mais tarde seriam chamados de contabilidade criativa, 

escondeu um endividamento expressivo que acabou levando-a falência. No mesmo episódio, 

uma das maiores empresas de auditorias do mundo até então, a Arthur Andersen, foi acusada 

de compactuar com o esquema e de obstrução da justiça, através da destruição das provas do 

processo. A Andersen também acabou falindo devido à saída de diversos clientes e a 

possibilidade de ser processada pelo governo americano. Após esse acontecimento, uma série 

de outras fraudes veio à tona.  

Pesquisa da Consultoria de Gestão Mckinsey, publicada em 2002, levantou as 

principais preocupações dos investidores em suas decisões de investimento, após os 

escândalos. A maioria, 71%, considerou a transparência na contabilidade como fator 

primordial no momento de investir em uma empresa. Ou seja, afirma a importância da 

evidenciação contábil como veículo promotor do desenvolvimento e nível de manutenção do 

mercado de capitais. Outros aspectos mencionados foram: igualdade entre os acionistas, 

regulação do mercado, proteção dos investidores e liquidez das ações. No que se refere às 

reformas na gestão das companhias, a pesquisa identificou como principais anseios dos 

investidores: maior transparência, conselhos independentes, melhora nos padrões de 

contabilidade, mais igualdade entre os acionistas e o efetivo cumprimento das leis 

(enforcement). 
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Para a CVM (2002) a governança corporativa é definida como “o conjunto de práticas 

que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 

interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital.”  

Tomando por base essas definições sobre o tema, Oliveira et. al (2004) compila esses 

conceitos de forma a asseverar que Governança Corporativa consiste numa aplicação de 

práticas, na administração da empresa, decorrentes do relacionamento entre acionistas, 

auditores independentes, diretores, conselheiros fiscais e conselheiros de administração, com 

o objetivo de dinamizar o desempenho e participação de todos que estão ligados direta e 

indiretamente na gestão empresarial, para que, consequentemente, todos (empresa e 

interessados) se beneficiem dos bons resultados. 

O processo de globalização da economia e o ingresso definitivo na era da informação 

têm feito com que as empresas se vejam obrigadas a seguir tendências mundiais no campo da 

divulgação dos seus atos e da evolução do seu patrimônio, de forma transparente e 

compreensível. Acredita-se que quanto maior for o compromisso, a responsabilidade social e 

a transparência da empresa perante a sociedade, maior será o respeito e a fidelidade de seus 

clientes e, possivelmente, mais facilmente ela irá conseguir novos investimentos (OLIVEIRA 

et al, 2004; LANZANA, 2004). 

Observou-se que a falta de transparência das empresas e a conduta nem sempre correta 

com acionistas minoritários e com a sociedade vêm sendo constantemente apontadas como 

origens para o mau funcionamento do mercado acionário, acarretando graves conseqüências 

para a eficiência da economia como um todo. Por vezes, nem as exigências impostas pela 

normatização dos órgãos legais são capazes de fazê-las agir de acordo com a necessidade de 

informações das partes interessadas. Pesquisa realizada por Oliveira et al. (2004) nas 

empresas do setor de papel e celulose da Bovespa constatou que apesar de possuir uma maior 

exigência do mercado em evidenciar de forma transparente suas informações contábeis e de 

governança, ainda não mantêm o nível ideal de divulgação conforme os conceitos nacionais e 

internacionais. As informações analisadas foram divulgadas através de publicação em jornais 

de grande circulação e dos endereços eletrônicos de cada empresa. 

Segundo Arantes (1998) as empresas exercem sua atividade econômica com 

autorização de um ambiente social. Desrespeitadas as regras e ultrapassados os limites éticos 

permitidos pela sociedade, ela estará se arriscando a perder a permissão da sociedade em 

continuar operando nesse ambiente. A partir da teoria da legitimidade é sugerido que existe 

um contrato social implícito com outras partes interessadas, no qual as opiniões destas partes 
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mais importantes e poderosas irão prevalecer e afetar o comportamento. (Dowling e Pfeffer, 

1975; Suchman, 1995). Na medida em que avança o interesse pelas questões sociais e 

ambientais, estes serão priorizados levando em consideração os interesses dos principais 

stakeholders. 

Legitimidade é o atributo que dá ao stakeholder (todas as partes interessadas) o direito 

ou o dever de praticar atos, sendo tais atos aprovados e garantidos pelo sistema social que a 

empresa opera, seja ele relativo ao indivíduo, à organização ou à sociedade. (Souza e 

Almeida, 2003). Portanto, as partes interessadas que têm o poder de legitimar as atividades 

das empresas no ambiente social, na visão de Andrade e Rosseti (2009), são os stakeholders 

discriminados no Quadro 16. 

Quadro 16 – Interesses Legítimos dos Diferentes Grupos de Stakeholders 
Stakeholders Interesses 

SHAREHOLDERS 

ü Proprietários, investidores: 
o Dividendos ao longo do tempo (a) 
o Ganhos de capital: maximização do valor da empresa 

(b) 
o Máximo retorno total (a) + (b) 

INTERNOS 
(Efetivamente envolvidos 

com a geração de 
resultados) 

ü Conselho de administração e direção executiva: 
o Base fixa de remuneração. 
o Bonificação de balanço. 
o Stock options. 

ü Outros órgãos de governança: retribuições em bases fixas. 
ü Empregados: 

o Segurança. 
o Salários. 
o Participação nos lucros. 
o Benefícios assistenciais materiais. 
o Reconhecimento, oportunidades, desenvolvimento 

pessoal. 
 

EXTERNOS 
(Integrados à cadeia de 

negócios) 

ü Credores: resultados positivos, capacidade de liquidação de 
dívidas contraídas. 

ü Fornecedores: regularidade, desenvolvimento conjunto. 
ü Clientes/consumidores: preços justos, produtos conformes, 

confiáveis, seguros. 

ENTORNO 

ü Comunidades locais: geração de empregos e contribuições 
para o desenvolvimento. 

ü Sociedade como um todo: bem-estar social, balanço social 
efetivamente contributivo para inclusão socioeconômica. 

ü Governos: conformidade legal, crescimento, geração de 
empregos. 

ü ONGs: adesão às suas três principais causas – preservação 
ambiental, direito de minorias e provisões. 

Fonte: Andrade e Rosseti (2009). 

Em resposta a este cenário, o movimento de governança corporativa ganhou força nos 

últimos dez anos, originando-se nos Estados Unidos e na Inglaterra, e em seguida, 
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espalhando-se por diversos países no mundo. Assegurar mais respeito aos direitos dos 

acionistas minoritários e aos demais interessados tem sido uma das preocupações do 

movimento de Governança Corporativa ao redor do mundo.  

Assim, os mecanismos de governança visam diminuir os efeitos da assimetria 

informacional, tentando atribuir importância idêntica aos interesses de todas as partes da 

organização, consequentemente minimizando os problemas decorrentes do conflito de agência 

ou de interesses. 

De acordo com Cerda (2000), um sistema de governança corporativa possui dois 

objetivos essenciais:  

1. Prover uma estrutura eficiente de incentivos para a administração da 

empresa, visando a maximização de valor; 

2. Estabelecer responsabilidades e outros tipos de salva-guardas para 

evitar que os gestores (insiders) promovam qualquer tipo de expropriação de valor 

em detrimento aos acionistas (shareholders) e demais partes interessadas 

(stakeholders). 

A literatura aborda sobre as diferenças entre os sistemas de governança corporativa e 

compara empresas em países distintos, buscando avaliar se a diferença na proteção ao 

investidor em distintos ambientes contratuais acarreta maior concentração da estrutura de 

propriedade ou melhores práticas de governança. La Porta et al. (1998), parte da hipótese de 

que o elemento decisivo para explicar as diferenças entre os sistemas de governança 

corporativa dos países é o grau de proteção legal oferecido aos investidores contra a 

expropriação da sua riqueza pelos executivos e controladores das empresas. Sob esta 

perspectiva, denominada de abordagem legal para a governança corporativa, a estrutura de 

propriedade das empresas e, consequentemente, seu sistema de governança, são respostas de 

equilíbrio ao ambiente legal onde as empresas operam. Outros estudos, como os de La Porta 

et al. (2000), Beck et al. (2001) e Claessens et al. (2002) analisam a relação entre finanças e 

proteção legal aos investidores, sugerindo que as diferenças nas leis e na garantia de sua 

aplicação entre os países causam diferenças na estrutura de propriedade, política de 

dividendos, disponibilidade de recursos externos e valorização dos papéis das empresas pelo 

mercado.  

A transformação do Estado, ao longo do tempo, deixou suas contribuições. Como a 

herança deixada pelo sistema político e pelo direito romano, os quais refletem ainda hoje nas 
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normatizações de diversos países, na iniciativa privada e setor público. Influenciados por estes 

legados, os países colonizados pelos países ibéricos na América do Sul têm como 

característica a aplicação de leis e códigos que emanam do texto legal, code law, legado 

romano. Enquanto os que têm influência anglo-saxônica trazem consigo as características 

commom law, basicamente leis e normas consuetudinárias, mais ligada aos costumes e 

tradições. Para Lopes (2009) essas duas visões apresentam finalidades didáticas, uma vez que 

é pouco provável encontrar um país que adote puramente um ou outro modelo, no entanto, 

considerando sua origem e desenvolvimento, existe a prevalência de uma ou outra 

característica, de forma que os países tendem mais ou menos para o aspecto rígido e 

discricionário de regulação. 

A tradição legal afeta diretamente o tratamento contábil e sua operacionalização. 

Lopes (2009) assevera que em países de direito romano, a contabilidade é, normalmente, 

regulada pelo governo. De forma que as normas contábeis tendem a privilegiar os aspectos 

regulatórios através de leis, normas e decretos, basicamente para atender aos interesses de 

controle e tributação, estes interesses diferem dos de outros usuários elencados no Quadro 16. 

Sendo a evidenciação, a etapa do processo contábil que materializa a governança corporativa, 

esta, por vezes, apresenta-se em formatação menos desenvolvida, diferente dos países em que 

adotam o regime de direito consuetudinário. 

O ambiente institucional, no qual as empresas estão inseridas, molda o seu sistema de 

governança corporativa. Shleifer e Vishny (1997) constatam que o motivo de existir distintos 

modelos de governança corporativa ao redor do mundo tem relação direta com o grau de 

evolução do sistema financeiro e legal. Os autores evidenciaram que, em países menos 

desenvolvidos, suas práticas de governança são quase que inexistentes. No Brasil, por 

exemplo, a característica de mercado concentrado é favorecida pela falta de proteção legal. De 

acordo com pesquisa realizada por Valadares e Leal (2000), 58%, é a média que o maior 

acionista possui, das ações ordinárias, enquanto os três maiores acionistas juntos possuem 

78% dessas ações. Mônaco (2000) constatou que, em média, 88% das ações com direito a 

voto estão concentradas nas mãos dos controladores. Essa característica concentrada de 

propriedade constatada no Brasil é resultado da falta de proteção legal para investidores e 

credores. Prejudicando, assim, os acionistas minoritários, que se sentem vulneráveis a 

potenciais expropriações. Neste contexto, a informação contábil divulgada pelas empresas 

ocupa um papel central para os acionistas minoritários das companhias, sendo, muitas vezes, a 

principal ou única fonte de informações sobre a situação da empresa. 
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A organização empresarial também é vista como um conjunto de contratos entre 

diversos participantes, podendo esses contratos ser do tipo formal ou informal. O 

funcionamento adequado da empresa depende do equilíbrio contratual estabelecido. Se está 

sendo executado satisfatoriamente ou não, esse questionamento poderá ser respondido 

segundo a disposição das informações contábeis publicadas. 

Lopes (2009) cita Sunder (1997) para pontuar as cinco funções da contabilidade na 

coordenação dos vários contratos existentes entre os agentes ligados à empresa. Estas funções 

estão dispostas no Quadro 17. 

Quadro 17 – As Funções da Contabilidade na Teoria da Firma 
As Cinco Funções da Contabilidade na Teoria Contratual da Firma 

a) Mensurar a contribuição de cada um dos participantes nos contratos; 
b)  Mensurar a fatia que cada um dos participantes tem direito do resultado da empresa; 
c) Informar os participantes a respeito do grau de sucesso no cumprimento dos contratos; 
d) Distribuir informação para todos os potenciais participantes em contratos com a empresa 

para manter a liquidez de seus fatores de produção; 
e) Distribuir algumas informações como conhecimento comum para reduzir o custo da 

negociação dos contratos. 
Fonte: Lopes (2004). 

 Para Andrade e Rosseti (2009) a partir da Revolução Industrial e após o interregno do 

capitalismo com o grande colapso do início dos anos 30, o mundo corporativo registrou 

expressivos índices de crescimento, movidos por um conjunto de fatores, como evolução do 

mercado de capitais, aumento de emissões primárias de ações, investimento público, 

transnacionalização da economia, fusões e aquisições, relações entre os poderes político e 

econômico, resultando em medidas protecionistas e de amparo aos interesses das corporações. 

Então, uma mudança aconteceu, a dispersão do capital de controle das companhias. 

Essa dispersão da propriedade e a ausência dos acionistas resultaram no divórcio entre 

a propriedade e a gestão, e teve como consequência a mudança da estrutura e de poder nas 

organizações. Aos proprietários cabia ter interesses como acionistas controladores e, aos 

executivos, mesmo exercendo poder dentro delas, não tinham interesses típicos de 

proprietário. A crescente dispersão da propriedade das ações inviabilizava a administração das 

organizações por seus investidores, induzindo à contratação de executivos para gestão 

empresarial. Assim, começa ser posta à prova a maximização do lucro, objetivo central das 

empresas. Isso advém do conjunto de motivações e de objetivos que movem os gestores não 

proprietários, mas controladores das corporações. Seus interesses podem variar e/ou 

combinar-se: mais segurança do que lucros máximos; mais crescimento do que retorno; mais 



87 

usufrutos pessoais do que crescimento de valor da companhia (ANDRADE E ROSSETI, 

2009). 

Para Martin, Canto e Dias Filho (2004), as características das empresas modernas 

justificam a administração empresarial, principalmente nas grandes organizações. Para eles, a 

gestão dessas empresas tornou-se um trabalho extremamente complexo, que exige 

especialistas em diferentes áreas funcionais, tais como produção, comercialização, finanças, 

desenvolvimento de produtos, marketing, recursos humanos, etc., de forma que, a separação 

da propriedade e da gestão seja assinalada como arranjo institucional, que promova diversas 

oportunidades para o desenvolvimento do patrimônio das empresas, tendo em vista que a 

organização é dirigida por indivíduos cujas qualificações podem ser maiores e mais acuradas, 

gerando resultados que dificilmente se poderia alcançar, por um único proprietário ou por um 

pequeno grupo de proprietários. 

Dois axiomas fundamentais, sintetizados por Klein, a inexistência do contrato 

completo, e por Jensen-Meckling, a inexistência do agente perfeito. Estes fundamentam a 

abordagem para discussão do tema, unindo-se para formar a teoria da agência. 

 

3.3.1.1 Teoria da Agência 

A premissa de Klein (1983) quanto à inexistência de contrato perfeito é justificada 

pelas características do ambiente de negócios. É impossível prever todas as ocorrências que 

podem comprometer os resultados. Nas últimas décadas o ambiente corporativo tem sido 

marcado por descontinuidades e incertezas. Propagação da informação em tempo real, intenso 

fluxo de capitais no mercado emergente, mudança no comportamento social, competição. Ou 

seja, os fatores endógenos e exógenos a que estão sujeitas as empresas.  

Diante das possibilidades na ocorrência de eventos diversos, a gestão corporativa 

passou a exigir respostas flexíveis e rápidas aos sinais de mudança, passando da 

administração por objetivos previsíveis à administração de eventos surpresas. 

Consequentemente, por não se poder formar um contrato com todas as situações possíveis de 

decisão, os contratos perfeitos e completos deixaram de existir. Andrade e Rosseti (2009) 

questionam se em alguma época eles existiram. Ainda assim, as corporações são um 

combinado de contratos, que envolvem além de acionistas e gestores, fornecedores, 

funcionários, clientes, aumentando a probabilidade de ocorrências que não podem ser 

previstas.  
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Então, diante da impossibilidade de formalizar contratos completos ou perfeitos, 

outorgam-se aos gestores, mais do que a execução do curso normal das decisões. A eles, passa 

a ser reservado o direito residual do controle da empresa, resultando no livre arbítrio para a 

tomada de decisões a eventos não previstos, definida como managerial discretion, ou juízo 

gerencial. Juízo que pode estar mais direcionado à maximização dos objetivos dos gestores do 

que dos acionistas, gerando conflitos de agência. 

A teoria da agência é a base teórica que busca analisar as relações entre os 

participantes de um sistema, onde propriedade e controle são designados a pessoas distintas, o 

que pode resultar em conflitos de interesse entre os indivíduos, como as assimetrias 

informacionais, os riscos e outros problemas pertinentes à relação principal-agente (JENSEN 

E MECKLING, 1976). 

De acordo com Mendes (2001), essa possibilidade de não participação do acionista no 

gerenciamento da empresa é bem representada pela sociedade por ações, que limita a 

responsabilidade e o poder de decisão do acionista para com a organização à parcela de 

capital que ele investiu.  

Jensen e Meckling (1976) definem uma relação de agência como sendo um contrato 

onde uma ou mais pessoas (principal) emprega outra pessoa (o agente) para realizar algum 

serviço ou trabalho em seu favor, envolvendo a delegação de alguma autoridade de decisão 

para o agente. Dizem ainda que, se ambas as partes são maximizadoras de utilidade, existe 

uma boa razão para acreditar que o agente não irá atuar conforme os interesses do principal, 

levando em conta prioritariamente os seus interesses pessoais. 

Corroborando, Hendriksen e Breda (1999) afirmam que a Teoria da Agência é um 

modelo de tomada de decisão para mais de um indivíduo, que tem um enfoque prescritivo, 

embasado num modelo normativo que envolve a teoria da utilidade. Neste modelo, onde um 

dos indivíduos é o agente e o outro é o principal, o primeiro cumpre certas tarefas para o 

segundo, o qual se compromete a remunerá-lo. O principal é o avaliador das informações e o 

responsável pela escolha do sistema de informação e o agente assume o papel de tomador de 

decisão, optando pelas melhores alternativas de decisão do ponto de vista do proprietário e 

das informações que a eles estarão disponíveis.  

Jensen e Meckling (1976) partem do pressuposto que nenhum indivíduo pode desejar 

maximizar uma função que não seja a sua, devido ao seu comportamento que está 

fundamentado no conjunto de suas preferências e em seus objetivos. A situação descrita 
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evidencia o “conflito de agência”, sobre o qual o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa - IBGC (2010) mostra que a hipótese fundamental é a que agente e principal são 

pessoas diferentes e têm, muito provavelmente, interesses distintos. Desta forma, no “conflito 

de agência” ocorre a incongruência entre o comportamento desejado pelo principal e o 

comportamento apresentado pelo agente. 

A hipótese explorada é a de que a natureza humana, utilitarista e racional, conduz os 

indivíduos a maximizarem uma função utilidade voltados mais para as suas próprias 

preferências e objetivos. A inexistência de agente perfeito decorre da busca de vantagens para 

proveito próprio em primeiro lugar. Para Antony e Govindarajam (2002) essa incongruência 

deve ser dirimida ao máximo, porém não desaparecerá, sendo ideal que a organização procure 

determinar objetivos que sejam de conformidade de ambos, pois não existe congruência entre 

os objetivos pessoais do gestor e os objetivos da organização. Por exemplo, os participantes 

da organização desejam a maior remuneração que possam obter; quando do ponto de vista da 

organização, existe um limite de salário que não afete desnecessariamente o lucro. Outros 

conflitos de interesse podem influenciar nas decisões das corporações, conforme descrevem 

Weston e Brigham (2004), os conflitos também ocorrem entre acionistas e credores.  

Quadro 18 – Principais Conflitos de Agência 
PRINCIPAIS CONFLITOS DE AGÊNCIA 
Entre acionistas e administradores 

- Os interesses dos administradores devem visar ao atendimento dos interesses dos acionistas. - 
- Mecanismos utilizados para motivar os gerentes a agirem de acordo com os interesses dos 
acionistas: a ameaça de demissão, a ameaça de tomada de controle e a compensação 
administrativa.  

Entre os acionistas e os credores 

Os credores emprestam recursos à empresa com taxas baseadas no risco dos ativos existentes 
na firma, nas expectativas referentes ao risco de futuras adições de ativos, na estrutura 
existente de capital da empresa (quantia de financiamento da dívida que ela utiliza) e nas 
expectativas referentes às mudanças da estrutura de capital. O conflito de agência surge 
quando, por exemplo, os acionistas juntamente com os administradores assumem novos 
empreendimentos de risco muito maior do que o antecipado pelos credores, fazendo com que 
caia o valor da dívida a pagar. Se esses empreendimentos forem bem-sucedidos todos os 
benefícios irão para os acionistas, porque os credores obtêm apenas retorno fixo, por outro 
lado, se os empreendimentos não derem certo, os detentores dos bônus terão de partilhar as 
perdas. Da mesma forma, se a empresa aumentar seu uso da dívida em um esforço para 
expandir o retorno para os acionistas, o valor da dívida antiga aumentará, de forma que se tem 
outra situação do tipo “cara, eu ganho; coroa, você perde”. 

Fonte: Adaptação de Arruda, Madruga e Freitas Júnior, 2008. 

Na essência, a Teoria da Agência trata da transferência de riqueza entre principal e 

agente, ocorrida quando o primeiro delega poderes e autoridade para o segundo tomar 

decisões, momento em que surge a possibilidade de transferência de riqueza. O cerne da 
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Teoria consiste em o principal saber que irá perder parte de sua riqueza e em compensação, 

procurar conseguir do agente os melhores desempenhos, ou seja, o principal deixa de obter o 

máximo para obter o possível dentro das condições colocadas, devido à participação de um 

administrador profissional (MENDES, 2001). 

Na acepção de Jensen e Meckling (1976) a Teoria da Agência se desenvolveu a partir 

de três elementos fundamentais:  

1.  Despesas de monitoramento do principal, 

2.  Despesas relacionadas a garantir que o agente não prejudicará o principal com 

as suas ações, e caso o faça, que compense o principal; e 

3. Perdas residuais ou de bem-estar, resultantes da diferença entre as reais 

decisões do agente e a decisão que teria maximizado o bem-estar do principal. 

Diante do exposto, Anthony e Govindarajan (2002) expõem que a concessão de 

incentivos é um mecanismo importante para encorajar e motivar executivos a atingir os 

objetivos da organização e que normalmente, os mesmos despendem maiores esforços em 

atividades remuneradas e menos nas que não são remuneradas. 

 

3.3.1.2 Os Valores da Governança Corporativa 

Andrade e Rosseti (2009) destacam três marcos históricos como pilares da moderna 

governança corporativa. O ativismo pioneiro de Robert Monks, o Relatório Cadbury e os 

Princípios da OCDE. 

Robert Monks foi um ativista pioneiro que focou sua atenção nos direitos dos 

acionistas e os mobilizou para o exercício de um papel ativo nas corporações, baseando-se no 

senso de justiça e na conformidade legal, especialmente a relacionada aos direitos dos 

acionistas minoritários. O Relatório Cadbury foi proposto por um comitê britânico em 1992 e 

centrou-se na prestação de contas e responsabilização e no maior grau de transparência, com 

foco em aspectos financeiros e nos papéis dos acionistas, dos conselhos, dos auditores e dos 

executivos. Este código serviu de base para outros códigos de governança de diversos países, 

como os do Canadá, França, Estados Unidos e Austrália (ANDRADE E ROSSETTI, 2009). 

Finalizando, a OCDE (2004), em seu papel de cooperadora do desenvolvimento econômico 

das nações, expandiu o fenômeno da boa governança, evidenciando suas vantagens: atração 

de investidores para o mercado de capitais, redução do custo de captação de recursos e 

promoção do desenvolvimento da economia. De forma que, suas práticas foram relacionadas 

com o processo de desenvolvimento das nações, conforme Figura 04.  



91 

Figura 04: Os Elos do Desenvolvimento 
 

 

Melhores práticas de governança corporativa 

 
Fonte: Andrade e Rosseti (2009). 

 

A OCDE (2004) reconhece que não existe um modelo único de boa gestão das 

empresas. No entanto, o trabalho levado a cabo em Estados-Membros da OCDE e em outros 

países, bem como no seio das organizações, permitiu identificar alguns elementos comuns 

subjacentes a uma boa governança nos negócios empresariais. 

Os valores que dão sustentação às práticas de Governança Corporativa no processo de 

alta gestão têm sua origem alicerçada em alguns princípios, resumidos em quatro palavras de 

origem inglesa: Fairness, Discolsure, Accountability e Complice, de acordo com o Quadro 19. 

Quadro 19 – Princípios de Governança Corporativa pela OCDE 
Princípios de Governança Corporativa pela OCDE 

Fairness 
(senso de justiça) 

Traduzida por senso de justiça e de equidade para com os acionistas 
minoritários contra transgressões de majoritários e gestores. 

Disclosure 
(transparência) 

Usualmente chamada de transparência, com dados acurados, informações 
financeiras e não financeiras de alta relevância, que impactam os negócios e 
que envolvem resultados, oportunidades e riscos. Registros contábeis fiéis e 

relatórios entregues nos prazos combinados. 

Accountability 
(responsabilização) 

Responsabilidade pela prestação de contas por parte dos que tomam as decisões 
nos negócios, fundamentada nas melhores práticas contábeis e de auditoria. 

Compliance 
(conformidade) 

Conformidade no cumprimento de normas reguladoras, expressas nos estatutos 
sociais, regimentos internos e nas instituições legais do país. 

Fonte: Adaptado de Andrade e Rosseti (2009) e Lodi (2000). 

 

De acordo com a OCDE (2004) esses princípios aplicam-se essencialmente às 

sociedades de capital aberto ao público, tanto financeiras como não financeiras. No entanto, 

na medida em que sejam aplicáveis, eles poderão ser uma ferramenta útil para melhorar a 
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gestão das sociedades, quer sejam empresas privadas ou empresas públicas. Os Princípios 

representam uma base comum que os Estados-Membros da OCDE consideram essencial para 

o desenvolvimento de boas práticas de governo das sociedades. A pretensão é que sejam 

concisos, compreensíveis e acessíveis à comunidade internacional, não tendo a intenção de 

substituir iniciativas públicas, semipúblicas ou privadas destinadas ao desenvolvimento das 

“melhores práticas” de gestão das sociedades. 

Esses princípios foram comprovados pela lei Sarbanes-Oxley – aprovada em 2002 

pelo Congresso dos Estados Unidos – que promoveu ampla regulação da vida corporativa, 

fundamentada nas boas práticas de gestão corporativa. 

Atualmente, diversos organismos e instituições internacionais (OCDE, FMI, ONU, 

Banco Mundial) priorizam a governança corporativa, relacionando-a a um ambiente 

institucional equilibrado, à política macroeconômica de boa qualidade e, assim, estimulam sua 

adoção internacionalmente.  

De acordo com a Bovespa (2000) ainda são muitos os entraves que dificultam a 

exploração de todo potencial do mercado acionário no Brasil, encarecendo a captação de 

recursos pelas corporações. De acordo com um estudo publicado pela Bovespa para o 

desenvolvimento para o mercado de capitais, alguns desses fatores são: 

ü A concentração da propriedade das ações; 

ü O tamanho reduzido do mercado acionário; 

ü A baixa negociabilidade das ações; 

ü A falta de leis de proteção ao acionista minoritário; 

ü A transparência hoje é prejudicada pela instabilidade das regras, devido as 

frequentes mudanças; 

ü A tributação excessiva sobre os investimentos; 

ü a fragilidade material e institucional da CVM; 

ü a Justiça lenta e com múltiplas interpretações; 

ü A desconfiança ou preconceito em relação às atividades na bolsa de valores. 

No entanto, além da estabilidade econômica, vários fatores devem reforçar a tendência 

de crescimento do patrimônio desses investidores. A expansão da classe média no Brasil é um 

deles. Outro é o desenvolvimento da previdência privada, em grande parte decorrente da 
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percepção da falência do regime previdenciário público. As novas tecnologias centradas na 

Internet também terão um papel importante, ao facilitar o acesso e reduzir os custos de 

transação. 

Embora existam diferenças entre os aspectos do mercado acionário no Brasil e nos 

demais países, os órgãos e instituições nacionais não ficaram alheios ao desenvolvimento e 

aplicação dos conceitos e princípios de governança, adaptando-os à estrutura do mercado de 

capitais brasileiro. Os princípios básicos que norteiam o Código do IBCG (2009) objetivando 

aumentar o valor da sociedade, melhorar seu desempenho, facilitar o acesso ao capital a baixo 

custo e contribuir para sua perenidade, são: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e 

Responsabilidade Corporativa. Comparando-os com os princípios básicos da OCDE no 

Quadro 20, percebe-se a ausência do Complice e a inserção da Responsabilidade Corporativa, 

fazendo referência ao zelo dos conselheiros e executivos pela perenidade das organizações 

(visão de longo prazo, sustentabilidade), realizando considerações de cunho social e ambiental 

na definição dos negócios e operações. Essa troca de um princípio por outro pode ser 

explicada pelo excesso de regulação em relação às ações financeiras empresariais. E, em 

razão da falta de regulação às considerações de cunho social e ambiental, o ambiente 

corporativo demanda o reforço desse princípio específico. Denotando, preocupação com a 

adaptação do sistema à realidade brasileira. 

QUADRO 20 – COMPARAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA 
PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: OCDE X IBCG 

OCDE IBCG 
Fairness 

(senso de justiça) 
Transparência 

Disclosure 
(transparência) 

Equidade 

Accountability 
(responsabilização) 

Prestação de Contas 

Compliance 
(conformidade) 

Responsabilidade Corporativa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como avanços da governança corporativa no Brasil destacam-se as seguintes 

ocorrências: 

ü Criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 

1995; 

ü Lançamento do primeiro “Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa”, pelo IBGC em 1995; 
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ü Aprovação da lei nº. 10.303 de 31 de outubro de 2001, que altera a Lei 

das Sociedades Anônimas e visa promover maior proteção para dos acionistas 

ordinaristas, minoritários e preferencialistas;  

ü Cartilha de Governança Corporativa da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM (2002), sem caráter punitivo ou de adoção; 

ü Criação dos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e do Novo Mercado 

pela Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), visando destacar as empresas 

comprometidas com maior transparência e melhores práticas de governança 

corporativa, dando-se de forma voluntária a adesão das empresas; 

ü O Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de governança corporativa, 

implantados no final de 2000 pela Bovespa, objetivavam um ambiente de negociação 

que estimulasse simultaneamente o interesse dos investidores e a valorização das 

companhias; 

ü Resolução 1005/2005 do Conselho Federal de Contabilidade 

estabelecendo emissões de pronunciamentos pelo CPC que estabelecessem a 

uniformização na utilização de normas visando à convergência das normas de 

Contabilidade brasileira às normas internacionais. 

Destarte, os avanços geraram benefícios, os quais Silveira (2006) relaciona os 

principais. Ou, os mais visíveis como: um externo, sendo a maior facilidade de captação de 

recursos com a consequente redução do custo de capital; e outro interno, como a melhora no 

processo de decisão da alta gestão. Além deste, outros benefícios internos podem ser 

observados segundo autora: 

ü Separação clara entre os papéis desempenhados pelos acionistas, pelos executivos e 

pelos conselheiros; 

ü Processo decisório bem definido de acordo com etapas; 

ü Aprimoramento dos mecanismos de avaliação de desempenho; 

ü Diminuição das probabilidades de ocorrência de fraudes; e 

ü Maior transparência.  

As proposições da governança corporativa estão fundamentadas, ainda, em aspectos 

micro e macroeconômicos: no aspecto micro estão a lógica financeira, os riscos assumidos, a 
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gestão e os conflitos de agência; e sob o aspecto macro, o fato de que a busca pela 

maximização do lucro conduz ao máximo benefício que pode ser gerado para toda a 

sociedade (ANDRADE e ROSSETTI, 2009; SLOMKI et al, 2008). Pode- se então, perceber 

os benefícios proporcionados pela governança ao diminuir o custo de captação do capital, o 

índice do grau de risco de investimento no país, proporcionando aos investidores internos e 

externos maior segurança devido às regras estruturais presentes. 

A emergência do Brasil e sua busca pela sustentabilidade econômica evidencia que o 

país caminha para o aperfeiçoamento simultâneo do mercado de capitais e da governança 

corporativa. Uma nova etapa nestes ambientes está sendo iniciada com o mercado 

reconhecendo empresas bem governadas, elevando a consciência com relação à 

responsabilidade perante vários stakeholders, levando à integração de três dimensões – 

econômico, financeira, social e ambiental, alinhadas ao conceito-base do triple bottom line8. 

Sintetizando o conceito de responsabilidade corporativa proporcionada pela governança e a 

tentativa de satisfação a todas as partes interessadas do mercado. 

Malacrida e Yamamoto (2006) observam que a governança corporativa utiliza os 

principais conceitos relacionados à Contabilidade, tais como: transparência (disclosure), 

equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa 

(sustentabilidade) para explicar e solucionar os conflitos existentes entre os interesses dos 

stakeholders. Dessa forma, a contabilidade interage com a governança corporativa na 

tentativa de indicar caminhos, não apenas em relação às questões concernentes aos controles 

internos como também à prestação de contas, a qual envolve, entre outras, a divulgação das 

informações a todos os interessados (equidade). Por outro lado, os modelos de governança 

corporativa requerem novas abordagens para soluções de problemas, representando desafios e 

oportunidades para a contabilidade. 

Como discorrido, o interesse dos administradores do setor privado pela governança 

corporativa nos anos 90 foi sustentado pela pressão de investidores e reguladores, fato que 

para Mello (2006) foi refletido para o setor público. E, para o autor, os dois ingredientes 

básicos para governança corporativa são a evidenciação completa e a presença de auditores e 

diretores independentes e bem informados, para certificarem que os dados apresentados pelas 

corporações sejam verdadeiros e imparcialmente declarados. 
                                                             
8 triple bottom line - O tripé da sustentabilidade, também chamado de triple bottom line, ou People, Planet, 
Profit corresponde aos resultados de uma empresa medidos em termos sociais, ambientais e econômicos. São 
apresentados nos relatórios corporativos das empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. 
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3.3.2 GOVERNANÇA PÚBLICA 

 As questões de governança, no âmbito da administração pública, têm estado 

associadas principalmente à esfera macro, incluindo a gestão das políticas governamentais, o 

exercício de poder e o controle na sua aplicação. Seu significado, contudo, vem ultrapassando 

a dimensão operacional para incorporar aspectos da articulação dos mais diversos atores 

sociais e arranjos institucionais. 

Após a crise do Estado dos anos 1970 e o aprofundamento da internacionalização das 

economias, governabilidade e governança passaram a ser encaradas como instrumento de 

análise para a compreensão de todo este período corrente de transformação sem precedentes e, 

sobretudo, da reforma do Estado e seu aparelho (ARAÚJO, 2003). 

Também os modelos de governança passaram a ser revistos, seguindo nesse contexto o 

que ocorre para as corporações, exemplificado pelas discussões sobre governança corporativa. 

A preocupação com a composição dos conselhos e diretorias das organizações, o responsável 

pela determinação dos seus objetivos, o receptor das prestações de contas, a legitimação e/ou 

credibilidade da organização, são algumas das questões a serem respondidas pelos agentes 

públicos eleitos, indicados ou nomeados. 

Bresser-Pereira (2007) explica que ‘modelo estrutural de governança pública’ foi 

originalmente concebido nos anos 90 no Brasil e para o Brasil, com base na experiência 

britânica. É um modelo composto por duas vertentes: a de gestão e a de estrutura. É de gestão 

ou gerencial, porque torna os administradores públicos mais autônomos e mais responsáveis e 

porque reduziu a defasagem entre os mercados de trabalho público e privado; é estrutural, 

porque envolve importantes mudanças na estrutura do Estado, promovendo todo tipo de 

parcerias público-privadas, particularmente a implantação de agências executivas e 

reguladoras autônomas e a terceirização de serviços sociais e científicos para organizações 

não estatais. Assevera ainda que, é um modelo de governança porque envolve outros atores, 

além do próprio governo, no processo de governar. 

Oportunamente, Mendes (2008) resume os diversos conceitos de governança dando a 

ideia de que está centrada na questão administrativa do Estado e em sua capacidade de ação, 

em como dispõe de seu poder e de sua autoridade, controlando e gerenciando recursos; 

estendendo-se também à capacidade de implementação de políticas públicas. Incluindo as 

dimensões envolvidas, quais sejam: o formato político-institucional dos processos decisórios, 

a definição da mistura apropriada do público/privado nas políticas, os padrões de articulação e 
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cooperação entre atores sociais e políticos e, os arranjos institucionais que coordenam e 

regulam as transações dentro e através das fronteiras de um sistema.  

O autor, completa então seu pensamento, afirmando que a capacidade de ação do 

Estado, passa a incluir também sua capacidade de resistir às pressões externas e internas. Ou 

seja, os constrangimentos sofridos pelos agentes estatais ao perseguir o interesse público. 

Ainda melhor, a capacidade de agir do Estado define-se por sua capacidade de conviver 

harmonicamente com os diferentes grupos sociais e atores políticos, sejam da sociedade civil 

ou internos ao próprio Estado. 

Para o Banco Mundial o conceito governance é definido com ênfase nos seus aspectos 

dinâmicos (como exercício da autoridade através de instituições) em dimensões com variáveis 

mensuráveis para sua operacionalização. As dimensões são o regime político (montagem, 

monitoramento e substituição dos governos), a capacidade financeira, técnica e gerencial do 

aparelho do Estado e zelo do equipamento institucional. A Figura 05 exibe as variáveis, quais 

sejam: transparência, estabilidade política e do marco regulatório, efetividade da ação 

governamental, respeito ao direito e controle da corrupção, trabalhadas numa abordagem 

econométrica (ARAÚJO, 2005). 

FIGURA 05: DIMENSÕES E VARIÁVEIS DA GOVERNANÇA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Araújo (2005). 
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Por envolver outros atores neste processo, o tema da gestão pública migrou de uma 

perspectiva técnica de área meio de governo e enredada no universo dos burocratas para 

alcançar lugar de destaque no debate de políticas públicas, envolvendo atores políticos, a 

mídia e despertando interesse da sociedade em geral. Para Marini (2002) há uma crescente 

percepção no debate político, de que políticas de gestão pública são essenciais para geração de 

resultados em todos os campos de políticas públicas (saúde, educação, segurança etc.). 

Resultando em um binômio cíclico: políticas de gestão pública são essenciais ao bom governo 

e, o bom governo é aquele que alcança bons resultados em benefício do cidadão e dos agentes 

econômicos.  

A crise de governabilidade do governo vencida com a estabilização econômica, a 

diminuição da inflação e a melhoria da qualidade do endividamento externo geraram 

sentimentos de maior credibilidade das autoridades e instituições governamentais. O que veio 

a chamar diversos atores políticos para o debate da condução da governança do Estado. 

Governabilidade para Diniz (2001), 

 
[...] refere- se às condições sistêmicas mais gerais sob as quais se dá o 
exercício do poder numa dada sociedade. Nesse sentido, as variações dos 
graus de governabilidade sofrem o impacto das características gerais do 
sistema político, como a forma de governo (se parlamentarista ou 
presidencialista), as relações entre os poderes (maior ou menor assimetria 
entre Executivo e Legislativo), os sistemas partidários (pluripartidarismo ou 
bipartidarismo), o sistema de intermediação de interesses (corporativista ou 
pluralista), entre outras características. Não há, porém, fórmulas mágicas 
para assegurar níveis ótimos de governabilidade. 
 

Por outro lado, governança, é a distribuição de poder ou empoderamento daqueles 

participantes da vida política do estado, buscando uma interação entre o contexto político e 

social. Para Kissler e Heidemann (2006) citados por Souza e Siqueira (2006), a governança 

pública é um novo modelo que surgiu devido às condições insatisfatórias da modernização 

praticada até o momento. Para os autores, este modelo conceitua-se como uma nova geração 

de reformas administrativas e de Estado, que têm como objeto a ação conjunta, levada a efeito 

de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade 

civil, visando uma solução inovadora dos problemas sociais e criando possibilidades e 

chances de um desenvolvimento futuro sustentável para todos os participantes. Então, vencida 

a crise da governabilidade, restava ao Estado brasileiro, delinear um modelo de governança 

que comportasse as demandas econômicas, sociais e de sustentabilidade do estado 
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contemporâneo. Um modelo que agregasse democracia, participação popular, tecnologia e 

eficiência. 

Mello (2006)9 apud Kickert (1997) distingue três padrões de normas e valores da 

governança pública: 

§ Primeiro: eficiência e efetividade com relação à função de governo e à 

produção e distribuição de bens e serviços; 

§ Segundo: os direitos individuais e a adequação dos processos de governo com 

respeito ao relacionamento entre governo e cidadão; 

§ Terceiro: a representação e o poder de verificação com relação ao escrutínio 

público do funcionamento do governo. 

Souza e Siqueira (2006) ressaltam que autores como Haque (2004) e Bovaird e Löffler 

(2003), Schedler (2006) e Pallot (2003), entendem que o termo governança pública é uma 

evolução do termo nova administração pública. Passaram a utilizar, em seus artigos, “nova 

administração pública” e “governança pública” como sinônimos, caracterizando uma 

evolução do termo. Em linhas gerais, para Bresser-Pereira (2007) a estrutura de governança 

vigente no país é uma consequência da reforma, pois a mudança das instituições na gestão do 

aparelho do estado e da participação dos demais atores políticos foi proporcionada pela 

introdução da reforma do estado brasileiro admitindo um modelo estrutural e de gestão de 

governança. 

 

3.3.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

Na busca por melhores resultados nota-se ao longo das décadas, que no setor privado 

houve uma modificação no que se refere à antiga visão meramente quantitativa de avaliar o 

sucesso e o desempenho dos empregados e da organização.  Abrúcio (1997) lembra que foi na 

iniciativa privada que nasceu a abordagem da administração da qualidade total (Total Quality 

Management — TQM), que posteriormente foi introduzida no setor público, assim como a 

busca pela eficiência. Nas empresas privadas, a razão da mudança foi o aumento da 

concorrência e do nível de exigência dos consumidores. Desta maneira, os empresários 

tiveram que elevar a qualidade de seus produtos para sobreviver no mercado. Lembra, então 

                                                             
9 Kickert (1997) cita Harmon e Mayer (1986). 
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que a busca permanente da qualidade tem uma relação direta com a orientação da produção 

para os anseios dos consumidores.  

No setor público aconteceu um fenômeno semelhante. Esta visão, quando voltada para 

o setor público enquadra-se na essência do Public Service Oriented, utilizando-se de conceitos 

como accountability, transparência, participação política, equidade e justiça. A introdução da 

perspectiva da qualidade surgiu quase no mesmo momento em que a administração pública 

voltava suas atenções para as necessidades e preferências dos clientes/consumidores. Essa foi 

mais uma das revoluções no modelo gerencial (ABRÚCIO, 1997).  

A aplicação da governança corporativa no setor público é defendida sob vários termos 

pelos autores que tratam do assunto, quais sejam: governança corporativa aplicada ao setor 

público, Governance, governança aplicada ao setor público, governança governamental. 

Outros autores utilizam o termo governança governamental para diferenciar da governança 

corporativa propriamente dita - ou seja, no setor privado. Entretanto, remetem ao modelo de 

governança corporativa das sociedades anônimas como transposição dos conceitos, princípios 

e valores devidamente adaptados por códigos voltados ao setor público considerando as 

possibilidades dos feixes contratuais. Neste trabalho, convencionou-se utilizar governança 

aplicada ao setor público. O motivo é diferenciar-se do debate sobre governança, como 

apresentado no tópico anterior, sugerindo uma abordagem mais particular. 

Para Matias-Pereira (2010) enquanto a governança trata da aquisição e distribuição de 

poder na sociedade, a governança aplicada ao setor público diz respeito à forma como as 

corporações são administradas. A governança aplicada ao setor público refere-se à 

administração das agências do setor público, por meio dos princípios de governança 

corporativa do setor privado, que são totalmente aplicáveis no setor geral do Estado, onde as 

agências de serviços não exclusivos do estado são agrupadas. 

 Timmers (2000), por exemplo, trata a governança aplicada ao setor público como 

governança governamental e define-a 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, visando relacionar os objetivos políticos 

eficiente e eficazmente, como, também, comunicar publicamente e providenciar uma 

prestação de contas para o benefício da sociedade. 

Na esfera privada, apesar da globalização econômica, são vários os modelos de 

governança corporativa em diversos países. A vigência dos modelos dependerá de uma série 
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de fatores estruturais, como forma predominante de financiamento; propriedade, controle e 

gestão; conflitos de agência (quais atores envolvidos); nível de proteção a minoritários, entre 

outros. 

No entanto, para escolha do aparato organizacional em que serão conduzidas as 

transações públicas, ou seja, as estruturas de governança, deve-se ter claramente expostas as 

finalidades de cada uma delas. E, como a governança corporativa aborda o controle das 

organizações, é necessário primeiramente identificar a estrutura de propriedade, visto que, 

deste ponto dependerá o modelo a ser formado baseando-se nos princípios e valores básicos 

desse mecanismo. Bresser-Pereira (2007) apresentou um modelo composto de quatro tipos 

distintos de propriedade e organização: (a) propriedade estatal, (b) propriedade pública não 

estatal, (c) propriedade corporativa e (d) propriedade privada. Explica que a distinção entre 

público e privado não está no tipo de lei a que está sujeita a organização, mas nos objetivos da 

mesma: se o objetivo for lucro, trata-se de uma organização privada; se for o interesse 

público, é uma organização pública; se for defesa dos interesses de um grupo, trata-se de uma 

organização corporativa.  

Avaliada a estrutura de propriedade, deve-se então avaliar as atividades realizadas 

nessa estrutura para uma sociedade moderna, envolvendo a produção e o exercício de poder:  

(1) as atividades específicas do Estado, que envolvem o exercício do poder e a 

administração dos recursos ou das receitas dos impostos, fazendo distinção entre: 

(1.1) as atividades centrais de formulação de política, e 

(1.2) a implementação de políticas que ainda requerem o uso do poder do 

Estado; 

(2) as atividades de advocacia social ou responsabilidade social; 

(3) o fornecimento de serviços sociais e científicos que a sociedade decide serem de 

responsabilidade do Estado, como assistência à saúde, educação, pesquisa científica e 

promoção cultural; 

(4) a defesa ou promoção dos interesses corporativos; e 

(5) a produção de bens e serviços para mercados competitivos. 

As atividades, formas de propriedade e organização podem ser observadas no Quadro 

21. 
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QUADRO 21 – ATIVIDADES, FORMAS DE PROPRIEDADES E ORGANIZAÇÃO 
    Propriedade 

estatal 

Propriedade 
pública não 

estatal 

Propriedade 
corporativa 

Propriedade 
privada 

Atividades 
exclusivas: 
formulação de 
políticas 

Secretarias    

Atividades 
exclusivas: 
implementação 

Agências    

Atividades de 
Controle social  

Organização de 
defesa de 
interesses 
públicos 

  

Defesa de 
interesses 
corporativos 

  Sindicatos & 
associações  

Oferta de 
serviços sociais e 
científicos 

 Organizações 
sociais  Instituições 

filantrópicas 

Produção de 
bens e serviços 
para o mercado 

   Empresas 
comerciais 

 Fonte: Bresser-Pereira (2007) 

Para Marques (2007), há vários caminhos para representar a governança corporativa 

no setor público, devido à complexidade da estrutura de governança e à diversidade de 

compreender a abordagem pelas entidades do setor. Mas, indiferentemente de qual estrutura é 

usada, a boa governança corporativa, tanto no setor público quanto no privado, requer: a) uma 

clara identificação e articulação das definições de responsabilidade; b) uma verdadeira 

compreensão do relacionamento entre as partes interessadas da organização e sua estrutura de 

administrar os recursos e entregar os resultados; c) suporte para a administração, 

particularmente de alto nível. 

A boa governança no setor público requer, para Matias-Pereira (2010) entre outras 

ações, uma gestão estratégica, gestão política e gestão da eficiência, eficácia e efetividade. É 

por meio de uma gestão estratégica que se torna viável criar valor público.  

Criar valor, para o autor supracitado, diz respeito a capacidade da administração 

pública de atender de forma efetiva e tempestiva as demandas ou carências da população que 

sejam politicamente desejadas (legitimidade); sua propriedade seja coletiva; e, requeiram a 

geração de mudanças sociais (resultados) que modifiquem aspectos da sociedade. Com a 
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gestão política, pode-se buscar a obtenção da legitimidade junto aos dirigentes políticos e a 

população.  

A evidência de sucesso de novas práticas de gestão na iniciativa privada motiva outras 

organizações a replicarem essas práticas. Contudo, muitas vezes essa difusão ocorre sem que 

haja uma validação das premissas que sustentaram o modelo, de uma avaliação criteriosa de 

seus benefícios ou resultados, ou ainda descontextualizada do ambiente sócio-cultural que as 

recebe. Para Morgan (1996) esse fato ocorre hoje com o conjunto das práticas de governança 

corporativa. Por isso, a importância de códigos orientadores das práticas de governança 

corporativa no setor público como o do IFAC, ANAO10, IBGC, entre outros. 

A propagação desses modelos tem contribuído para ampliar a discussão da governança 

corporativa para os demais tipos de organizações, restrita anteriormente às lucrativas, como 

organizações sem fins lucrativos, organizações sociais e do terceiro setor. Segundo Santos 

(1997), em uma abordagem mais ampla, a preocupação com a governança é fundamental 

também aos próprios governos, entendida como os “padrões de articulação e cooperação entre 

atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro 

e através das fronteiras do sistema econômico”. Os governantes, incapazes de administrarem 

diretamente todos os órgãos do aparelho de estado, delegam essa tarefa a dirigentes que, como 

previsto pela teoria da agência, têm interesses próprios. Se para os governantes a existência da 

organização se presta ao atendimento de objetivos definidos politicamente, para os gestores o 

controle da organização pode estar associado a projetos particulares que irão lhe expandir o 

poder, os relacionamentos e mesmo a visibilidade política.  

De modo geral, o problema do principal-agente para Fontes Filho (2003) remete a 

questões de informações e esquemas de incentivos. As razões para o surgimento dos 

problemas de agência podem ter origem não apenas nas diferenças de motivação e objetivos 

entre principal e agente, mas na assimetria de informação e preferências de risco das partes, e 

no horizonte de planejamento (FONTES FILHO, 2003; ANTHONY E GOVINDARAJAM, 

2002; SLOMSKI, 2007). A assimetria de informação se remete à posse, pelo agente, de um 

conjunto maior de informações que darão fundamentação à ação de decidir ou não em 

benefício do outro.  

Segundo Mendes (2008) o modelo de governança corporativa no setor público deve 

envolver necessariamente a burocracia, que é a responsável direta pela administração do 
                                                             
10 ANAO – Australian National Audit Office. Barret, P. (2003). Better Practice Corporate Governance in the 
Public Sector. AM Auditor General for Australia. http://www.anao.gov.au/uploads/documents/. 
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aparelho do Estado e pela execução das políticas públicas; deve envolver também os políticos, 

responsáveis pelo Estado perante a população. Ou seja, o modelo agente x principal que deve 

ser aplicado à governança no setor público é necessariamente um arquétipo que esteja dentro 

de uma estrutura hierárquica e englobe o tipo de contrato peculiar à administração pública. 

Moe (1984) citado por Mendes (2008) descreve algumas relações agente x principal em um 

contexto democrático: cidadãos são principais, políticos são seus agentes; políticos são 

principais, burocratas são seus agentes. Burocratas superiores são principais, os subordinados 

são seus agentes. 

Tsai e Yamamoto (2005) em um estudo procuraram através de um enfoque 

comparativo desenvolvido nos quatro desafios primordiais do terceiro setor: a legitimidade, a 

sustentabilidade e a eficiência e a colaboração, verificar entre o setor privado e terceiro setor 

se as práticas de governança corporativa são aplicáveis ou não a este setor. Os autores 

concluíram que alguns princípios e práticas são aplicáveis ao terceiro setor, tais como a ética, 

a responsabilidade corporativa, a prestação de contas e a transparência (auditoria, publicação 

de relatório anual, monitoramento da gestão executiva, etc). Entretanto, existem outros não 

aplicáveis, como a equidade, realização de ofertas públicas para a dispersão do capital e 

programas de stock options. A equidade, por exemplo, não pode ser aplicável em razão de nas 

entidades do terceiro setor não haver acionistas, existem investidores e/parceiros que 

contribuem com valores diferentes, mas não são proprietários da organização; e programa de 

stock options, que é um tipo de remuneração variável atrelada ao desempenho dos gestores, e 

que ser for aplicada no terceiro setor ferirá o princípio ético do não comissionamento baseado 

em resultados obtidos. Os autores opinam, no entanto, que estudar cuidadosamente os 

princípios e práticas de governança corporativa pode fornecer subsídios importantes para as 

entidades do terceiro setor a fim de tornar suas ações mais transparentes, responsáveis, 

democráticas e éticas, contribuindo assim para sua sustentabilidade. 

Para Mello (2006) os estudos da transposição do setor privado ao público, tiveram 

início com a promulgação da Lei Complementar n.º 101, em 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), que estabeleceu normas de Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade e 

transparência na gestão pública. Outro motivo que trouxe à tona o assunto, muito discutido 

internacionalmente, diz respeito aos princípios que fundamentam a New Public Management 

em que se dá ênfase à necessidade de melhorar os valores e comportamento ético, a passagem 

de um governo de poucos para todos e a aplicação da boa governança corporativa nos 

negócios econômicos de domínio da gestão pública. Ou seja, de todos os bons resultados que 
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podem ser observados nos setores privados da economia, pode-se tentar adaptá-los como 

práticas de gestão à esfera pública. 

Nas empresas públicas, a aplicação prática de governança corporativa envolve alguns 

aspectos, que, segundo Marques (2007), são os seguintes: 

ü - Separação dos papéis de presidente e chefe do executivo; 

ü - Uma diretoria tendo maioria de diretores não executivos; 

ü - Estabelecimento de um comitê de auditoria com membros não 

executivos; 

ü - Proteção da independência dos auditores externos; 

ü - Manter padrões dos relatórios financeiros; 

ü - Adaptação de um código de ética para a companhia; 

ü - Diretrizes para a conduta dos diretores, que previnam a inexistência de 

conflitos e divulguem de benefícios; 

ü - Identificação dos riscos e sua administração. 

Mas, na visão de Marques (2007), não há um sistema de governança corporativa 

fechado e pronto, da mesma forma que não há um modelo de administração pública. No 

entanto, há provavelmente alguns aspectos fundamentais que suportam uma forte estrutura de 

governança. 

O IFAC (2001) reconhece a complexidade do setor público em cada país. As 

diferenças nas estruturas, formas ou tamanhos organizacionais e as mais diversas finalidades 

das entidades. É importante, então, reconhecer a diversidade do setor público e os diferentes 

modelos de governança que são aplicados nos diferentes setores e países, cada qual tem 

características peculiares que requerem especial atenção e impõem formas distintas de 

resultado e responsabilidade na prestação de contas. 

Por outro lado, a identificação do principal pode ser um pouco mais problemática. 

Pois, para Mendes (2008) definir corretamente, quem são os stakeholders é fundamental para 

discutir governança corporativa. No entanto, no setor público, os stakeholders são bem 

difusos e devem ser reconhecidos à medida que se especifica a finalidade do serviço que está 

sendo prestado ou o objetivo que está se querendo atingir. Porém, uma coisa é certa, em 

última instância o principal sempre é o cidadão. Entretanto, entre ele e o burocrata existe um 
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enorme e complexo emaranhado de relações, e seria exagerado pretender analisar todo esse 

emaranhado de uma só vez. A relação políticos x cidadãos não chega a entrar no cerne de que 

trata a discussão sobre governança, que é a implementação e execução das políticas públicas. 

Assim, o autor defende que a governança aplicada ao setor público deve ser pensada tendo 

como base o conflito agente x principal que se instala entre os políticos e os burocratas ou, 

ainda, entre os políticos e as organizações públicas ou governamentais. 

Carlos (2009) classifica os usuários da informação contábil no Setor Público em três 

grupos: cidadãos, membros do Legislativo e Controle e, Investidores e Credores. O Quadro 22 

detalha os participantes de cada grupo. 

Quadro 22 – Usuários da Informação Contábil no Setor Público 

Grupo Cidadãos Membros do 
Legislativo e Controle 

Investidores e 
Credores 

Descrição 

Contribuintes, 
Eleitores, Recebedores 
de Serviços, 
Associações ou grupos 
de defesa dos cidadãos, 
Cidadãos em geral e 
Estudiosos das 
Finanças Públicas. 

Vereadores, Deputados 
e Senadores, 
Organizações não 
governamentais, 
Câmaras de comércio, 
Conselhos de Políticas 
Públicas, Tribunais de 
Contas e demais órgãos 
de controle. 

Pessoas que 
individualmente se 
convertem em credores 
ou investidores, 
Instituições 
investidoras ou 
credoras, Subscritores 
de títulos, Instituições 
Financeiras, Agência 
de classificação de 
risco. 

Fonte: Carlos (2009). 

Slomski (2007) adota a visão de cidadão como integralizador do capital do Estado 

enquanto contribuinte, analogamente, acionista do Estado. De forma que, em certo sentido, a 

Administração Pública e suas entidades, pertencem aos cidadãos. E, a carência de canais 

adequados para ouvir suas reivindicações e para informar sobre acontecimentos e resultados 

da administração pública produz insatisfação e desconfiança da sociedade sobre a forma como 

são geridos os recursos, pagos direta ou indiretamente por ela. Nessa falha de comunicação 

entre Agente e Principal, Estado e Sociedade, instaura-se a assimetria informacional. Esta 

pode ser externa ou interna. A primeira ocorre na relação da eleição do representante político 

pelo cidadão e a segunda, na indicação e nomeação dos assessores, diretores e servidores 

públicos pelo representante eleito pelo povo, conforme Figura 06. 

De acordo com o estudo Governance in the Public Sector, do IFAC, stakeholders de 

entidades do setor público podem incluir.  

ü A entidade ou o(s) indivíduo(s) que elege ou nomeia o corpo diretor e que tem 
responsabilidade pelo desempenho da instituição; 
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ü Representantes políticos (Congresso); 
ü Provedores de recursos (contribuintes, credores, entre outros); 
ü Fornecedores de serviços e parceiros; 
ü Usuários dos serviços; 
ü Grupos de interesse; 
ü Analistas e coletores de estatísticas (cientistas políticos, economistas, analistas 

financeiros, agências de rating); 
ü Mídia; 
ü A sociedade em geral. 

FIGURA 06: CADEIA AGENTE PRINCIPAL NA ESFERA FEDERAL 
 

 

 

 

 

FF: Adaptado Slomski (2007). 

Fonte: Adapatado de Slomski (2007). 

 

No entanto, para avançar na identificação das partes interessadas, é importante analisar 

diligentemente a aplicabilidade do conceito de governança corporativa ao setor público, 

delineando sistemas de análise que venham a possibilitar os casos de forma particularizada. 

Pois, reconhecidamente, as peculiaridades de cada entidade pública não permitem 

generalização de um modelo fechado, admitindo-se no máximo, orientações em níveis gerais.  

A governança corporativa no setor público inclui-se no tema da governança pública, 

apenas delimitando o foco, saindo da capacidade de ação do Estado como um todo para uma 

análise mais específica de órgãos governamentais e agências públicas. A diferença entre o 

setor privado e o público pode ser exemplificada pela publicação de documentos; empresas 

publicam relatórios financeiros, e o governo publica seu orçamento. Os relatórios financeiros 

das empresas servem de base para a distribuição dos lucros e para que os executivos prestem 

contas do seu desempenho; a publicação do orçamento do governo fundamenta discussões 

sobre as políticas públicas (NETHERLANDS, 2000). O aumento da transparência sobre 

recursos e gastos públicos contribui para melhor avaliação do desempenho dos executores das 

políticas públicas. Desta forma, mais transparência gera maior responsabilização, as quais 

constrangem os gestores a melhorar seu desempenho. 

1º Estágio    
Cidadão 
(principal) 

Presidente 
(agente)    

 2º Estágio   
 Presidente 

(principal) 
Ministro 
(agente) 

  

  3º Estágio  
  Secretário 

(principal) 
Diretor de Área 
(agente) 

 

   4º Estágio 

  
Diretor de Área 
(principal) 

Servidor Público 
(agente) 

 



108 

Em 1995, aspectos da governança no setor público foram analisados pelo Committee 

on Standards in Public Life11 (the Nolan Committee (U.K.), resultando no primeiro relatório 

que identificou e definiu os sete princípios gerais de conduta que devem sustentar a vida 

pública, recomendando a incorporação dos mesmos na elaboração do código de condutas das 

entidades. Os "princípios da vida pública" são: 

ü altruísmo; ü integridade; 
ü objetividade; ü prestação de contas; 
ü abertura; ü honestidade. 
ü liderança;  

 
Cada um desses princípios foi definido com base nas responsabilidades dos "titulares 

de cargos públicos". Esses, para o IFAC (2001) estão em consonância com o lema da 

governança e com a preocupação com o coletivo, bem como a definição das responsabilidades 

individuais dos membros dos órgãos sociais de entidades do setor público.  

 

QUADRO 23: PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO - IFAC 
Princípios da Governança Aplicada ao Setor Público 

Transparência 

A Transparência é necessária para assegurar que stakeholders possam ter 
confiança na tomada de decisões e ações das entidades do setor público, na 
gestão de suas atividades e nos indivíduos que a gerenciam. Estar aberto, através 
de consulta significativa com as partes interessadas e comunicação de 
informações completas, precisas e claras, levam a medidas rápidas e eficazes e 
eleva-se a um exame necessário. 

Integridade 

Integridade engloba tanto as operações simples como as complexas. Baseia-se na 
honestidade e objetividade, em elevados padrões de decoro e probidade na 
gestão dos fundos públicos e de recursos e gestão dos assuntos de uma entidade. 
É dependente da eficácia do sistema de controle e sobre as normas de pessoal e 
profissionalismo dos indivíduos dentro da entidade. Ela se reflete tanto na 
tomada de decisão da entidade como na qualidade de seus relatórios financeiros 
e de desempenho. 

Accountability 

Accountability é o processo pelo qual as entidades do setor público e os 
indivíduos dentro delas são responsáveis por suas decisões e ações, incluindo a 
gestão de fundos públicos e todos os aspectos de desempenho, e submeter-se-ão 
ao escrutínio externo adequado. É alcançado por todas as partes, tendo uma 
compreensão clara de responsabilidades e com papéis bem definidos através de 
uma estrutura robusta. Com efeito, a responsabilidade é a obrigação de responder 
por uma responsabilidade conferida. 

Fonte: IFAC (2001). 
 

O IFAC (2001) ressalta que os três princípios identificados no relatório Cadbury - 

integridade, abertura e responsabilização - foram construídos para organizações do setor 

                                                             
11 Committee on Standards in Public Life é um órgão público independente que aconselha o governo em padrões 
éticos em todo o território da vida pública no Reino Unido. 
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privado e em certos aspectos é necessário redefini-los para que reflita o contexto do setor 

público. Desta forma orientou-se pelo Nolan Report, considerando três princípios bases para 

orientação à estrutura de governança de cada organização pública (Quadro 23), quais sejam: 

transparência, integridade e accountability. 

Tomando por base esses princípios, o instituto internacional estabeleceu quatro 

dimensões que devem ser trabalhadas em conjunto para obtenção de um modelo satisfatório 

de governança na administração pública. Quais sejam: padrões de comportamento, estruturas 

organizacionais e processos, controle e relatórios externos. Estas dimensões encontram-se 

detalhadas no Quadro 24.  

QUADRO 24: DIMENSÕES DA GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO - IFAC 
Dimensões da Governança Aplicada ao Setor Público 

PADRÕES DE 
COMPORTAMENTO 

Como a gestão da organização exerce liderança na determinação dos 
valores e normas da mesma, que definem a cultura da organização e o 
comportamento de todos dentro dela. 

ESTRUTURAS 
ORGANIZACIONAIS 

E PROCESSOS 

Como a gestão dentro das organizações é nomeada e organizada, como as 
suas responsabilidades são definidas, e como é responsabilizada. 

CONTROLE 

A rede de vários controles estabelecidos pela gestão da organização para 
apoiá-la na consecução dos objetivos da entidade, a eficácia e a eficiência 
das operações, a confiabilidade dos relatórios internos e externos, e o 
cumprimento das leis e regulamentos e políticas internas e externas. 

RELATÓRIOS 
EXTERNOS 

Como a gestão da organização demonstra a sua responsabilização 
financeira pela gestão dos recursos públicos e o desempenho no uso. 

Fonte: IFAC (2001). 

 

Dentro dessas dimensões decorrentes dos princípios de boa governança estabelecidos 

pelo IFAC, resultaram recomendações mais detalhadas necessárias à construção de um 

modelo para aplicação de práticas de boa governança na administração pública demonstrando 

preocupação com a efetiva avaliação à obediência a essas práticas. As recomendações são 

apresentadas no Quadro 25 dispondo os aspectos basilares.  

O framework da ANAO (2003), Better Pratice Public Sector Governance, discute que 

a chave para uma melhor prática de governança corporativa no setor público encontra-se na 

integração efetiva dos principais elementos de governança das corporações privadas, dentro 

de uma estrutura holística, que é a comunicação de forma eficaz a toda organização, apoiada 

por uma cultura corporativa de responsabilidade, transparência, compromisso e integridade. A 

Figura 07 apresenta os princípios destacados pela Auditoria Geral da Austrália. 
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QUADRO 25: RECOMENDAÇÕES DE GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 
RECOMENDAÇÕES DE GOVERNANÇA APLICADA NO SETOR PÚBLICO 

Padrão de Comportamento 
ü Liderança 
ü Código de Conduta 

o Probidade e Propriedade 
o Objetividade, Integridade e Honestidade 
o Relacionamento 

Estrutura Organizacional e 
Processo Controle Relatórios Externos  

ü Responsabilização 
Legal 

ü Responsabilidade de 
Prestar Contas  

ü Comunicação com 
Stakeholders 

ü Papéis e 
Responsabilidades 

ü Equilíbrio de poder e 
autoridade 

ü Diretoria da 
Organização Pública 

ü Presidente da 
Organização Pública 

ü Membros da Diretoria 
Não-Executiva 

ü Gerentes Executivos 
ü Política de 

Remuneração 

ü Gerenciamento de 
Risco 

ü Auditoria Interna 
ü Comitês de Auditoria 
ü Controles Internos 
ü Gestão de Orçamentos 

Financeira,  
ü Treinamento de Pessoal 

ü Relatórios Anuais 
ü Uso dos Padrões de 

contabilidade 
adequados 

ü Medidas de 
Desempenho 

ü Auditoria Externa 

Fonte: IFAC (2001). 
 

 

Historicamente, os países latino-americanos têm recebido incentivos de organizações 

supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para melhorarem a 

sua administração pública e promoverem um desempenho mais eficiente e eficaz no 

desenvolvimento e controle de suas atividades públicas, com o consequente desenvolvimento 

de suas economias (PÉREZ e HERNÁNDEZ, 2007 apud Bizerra (2011)). 

Assim, a contabilidade governamental de cada país, ao incorporar na estrutura de seus 

relatórios e de suas normas os fundamentos do padrão internacional emitido pelo IFAC, 

estaria promovendo a convergência necessária a fim de alcançar melhores informações, 

qualitativas e quantitativas nas demonstrações contábeis, guardando estrita promoção da 

governança corporativa também no setor público.  
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FIGURA 07 – PRINCÍPIOS DE BOA GOVERNANÇA NAS ENTIDADES DO SETOR 
PÚBLICO - ANAO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ANAO (2003). 

No Brasil, o IBGC (2012), após expandir notórios conhecimentos acerca da 

Governança Corporativa nas empresas de capital aberto, tem formado diversas comissões 

setoriais, sendo três delas voltadas à governança pública, no terceiro setor e em empresas 

estatais, visando debater, formular propostas e identificar aspectos relativos às práticas de 

Governança para definir como lidar com o tema na esfera pública. 

Diversos códigos de governança, aplicados ao setor público, apresentados por 

organizações internacionais supranacionais, como o Banco Mundial, o IFAC, a OCDE e 

outras, são unânimes ao elegerem a transparência e a accountability como princípios basilares 

para a boa governança das organizações que fazem parte da administração pública. Assim, a 

obediência a esses princípios, até então subjetivos, são materializados pela propagação dos 

atos e fatos realizados pela gestão das entidades e publicizados de forma que ganhem sentido 

de prestação de contas e permitam a avaliação do gerenciamento de recursos financeiros e 

não-financeiros por meio do disclosure ou da evidenciação.  
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3.4 DISCLOSURE PÚBLICO 

O ciclo contábil é composto de três etapas: reconhecimento, mensuração e 

evidenciação. Definido inicialmente pelo processo de reconhecimento e em seguida pela 

mensuração, a evidenciação é o último estágio deste ciclo, proporcionando à Contabilidade 

atingir então o seu objetivo. Kam (1986) apresenta o conceito da Contabilidade para a 

American Accounting Association (AAA), descrevendo-a como um “processo de 

identificação, medição e comunicação de informação econômica que permite juízos e 

decisões por parte dos usuários”. De acordo com Iudícibus (2009) disclosure está ligado aos 

objetivos da Contabilidade, ao garantir informações diferenciadas para os vários tipos de 

usuários.  

Divulgação, evidenciação, disclosure são nomenclaturas diferentes utilizados para 

tratar de um mesmo tema. Para Ribeiro Filho, Lopes e Pederneiras (2009) quando esses 

termos são utilizados em Contabilidade, significa que as informações divulgadas provocarão 

algum tipo de impacto no usuário. Para então, atingir a finalidade, o disclosure deve ser o 

mais claro e objetivo possível. Esse termo “possível” carrega uma subjetividade na qual 

insere-se o tema da qualidade do disclosure, com o objetivo de fazer com que a ação de 

divulgar se afaste do simples ato de publicar ou de dar conhecimento. 

O American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) em1961, de acordo 

com Iudícubus (2009), resumiu a abrangência do objetivo da evidenciação em uma vaga 

frase: “Os demonstrativos contábeis deveriam evidenciar o que for necessário, a fim de não 

torná-los enganosos.” O autor chama atenção para a forma positiva de como é traçado o 

objetivo da evidenciação e seus limites. Ou seja, seguindo os princípios e convenções 

contábeis, tais como relevância e materialidade, as divulgações não serão enganosas, sendo 

úteis àqueles que delas precisam. No entanto, em países com tendências normativas, 

geralmente esses limites são impostos por órgãos de regulamentação voltados aos seus 

objetivos específicos, como a CVM, voltada para o mercado de ações. 

Niyama e Gomes (1996) dispõem de um conceito de disclosure que serve à toda 

entidade. Para eles, diz respeito à qualidade das informações de caráter financeiro e 

econômico, sobre as operações, recursos e obrigações de uma entidade, que sejam úteis aos 

usuários das demonstrações contábeis, entendidas como sendo aquelas que de alguma forma 

influenciem na tomada de decisões, envolvendo a entidade e o acompanhamento da evolução 

patrimonial, possibilitando o conhecimento das ações passadas e a realização de inferências 

em relação ao futuro. Corroborando Iudícibus, Martins e Gelbcke (2008) as informações 



113 

evidenciadas devem permitir a avaliação da situação e mutações patrimoniais e possibilitar 

inferências sobre o futuro. A ideia é que o disclosure claro e completo possibilite ao usuário 

maior confiança na tomada de decisão (MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006). 

Estudos empíricos recentes citados pelas autoras acimas, apontam para a avaliação 

positiva por parte do mercado em relação às empresas que adotam maior nível de 

transparência, sendo citados: menor custo de capital (BOTOSAN, 1997), menor custo de 

endividamento (SENGUPTA, 1998) e menor spread (WELKER, 1995). Bushman e Smith 

(2001) encontram evidências que a divulgação influencia positivamente a governança 

corporativa, reduzindo os problemas de agência entre acionistas e administradores.  

No âmbito público, os resultados de uma pesquisa nos portais de divulgação de 

informações financeiras em diversos países mostraram que a forma como os países divulgam 

está profundamente enraizada na cultura administrativa. E, os governos europeus continentais 

e da América do Sul devem melhorar a sua comunicação digital (BOLÍVAR, PÉREZ E 

HÉRNANDEZ, 2006). 

Portanto, o benefício da evidenciação é a veiculação da informação contábil financeira 

e não financeira, útil a quem estiver interessado em tomar decisões ou de satisfazer 

necessidades de informações diversas, como consultorias, pesquisas acadêmicas, agências 

internacionais e outros. Para Dantas et al. (2005) ainda que existam vários grupos de usuários 

interessados na informação contábil, há uma concentração de estudos na análise da 

importância e da influência da evidenciação nos mercados de capitais, havendo consenso, 

entre os pesquisadores, de que o disclosure corporativo é fundamental para o eficiente 

funcionamento do sistema. Essa demanda por relatórios financeiros e disclosure, no âmbito 

dos mercados de capitais, surge da assimetria das informações e de conflitos de agência entre 

administradores e investidores. 

Mas quem são esses beneficiários? Hendriksen e Van Breda (1999) relatam que caso 

essa pergunta seja feita nos Estados Unidos, a resposta será primeiramente o beneficiamento 

dos acionistas das sociedades anônimas e que funcionários, clientes, órgãos do governo e 

público em geral, são encarados como destinatários secundários dos relatórios anuais. Isto 

seria devido às características da economia americana dada por eles, essencialmente privada. 

Pois, são as pessoas que controlam as empresas e não o Estado e, também, as empresas 

produzem bens e serviços para troca, e não para o consumo de seus produtores. Esse processo 

é longo e complexo e, já não são os donos das empresas que as governam, são 

administradores pagos para tal e diversos sócios que as capitalizam. Apesar da interveniência 
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direta e indireta do governo nesta economia, o que a move é a busca de lucro por investidores 

individuais por meio das ações das empresas. 

Os autores supracitados lembram que o Financial Accounting Standards Board – 

FASB descreve que os objetivos da divulgação financeira “decorrem em grande parte das 

necessidades daqueles aos quais a informação se destina, o que por sua vez depende muito da 

natureza das atividades econômicas e das decisões com as quais os usuários estão 

envolvidos.” Portanto, defendem que é essencial conhecer o ambiente econômico, legal, 

político e social no qual os padrões de divulgação são fixados. 

No Brasil, para o Conselho Federal de Contabilidade, segundo a Resolução 1.374/11, 

que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

Financeiro, as informações dispostas nas demonstrações contábeis 

[...] são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em 

vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos 

reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar 

especificamente exigências para atender a seus próprios interesses. Essas 

exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis 

elaboradas segundo esta Estrutura Conceitual. 

A premissa de que todos os usuários que buscam a informação contábil se revestem de 

interesses comuns tem atraído diversas críticas, como também de que para cada interesse ou 

nível de conhecimento, deve existir um disclore respectivo (IUDÍCUS, 2009; HENDRIKSEN 

e VAN BREDA, 1999). A gama de usuários da contabilidade é vasta e heterogênea, de acordo 

com o exposto no Quadro 26. 

Depois de discutido qual o objetivo e os destinatários da evidenciação, agrega-se então 

um novo foco, as devidas formas de fazê-la. As formas de evidenciação podem variar, mas a 

essência é sempre a mesma: apresentar informação quantitativa e qualitativa de maneira 

ordenada, deixando o menos possível para ficar de fora dos demonstrativos formais, a fim de 

propiciar uma base adequada de informações para o usuário (IUDÍCUBUS, 2009). 

A forma de divulgação pode ser obrigatória ou compulsória e voluntária. Ressalta-se 

que os dois tipos podem ser observados concomitantemente. As sociedades anônimas têm 

suas orientações acerca das informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas na Lei 

das S/A. e nas instruções normativas editadas pelos organismos reguladores, tais como Banco 

Central, CVM, SUSEP e o IBRACON. E, analisados os interesses envolvidos, benefícios 
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comerciais e financeiros, custos e tendências setoriais podem dispor de livre vontade para 

inserir mais informações que lhe sejam pertinentes. Para Meek, Roberts e Gray (1995) o 

disclosure voluntário é a divulgação de informações que excede o que é recomendado pela lei 

e representa uma escolha livre (free choice) por parte dos gestores em divulgar informações 

adicionais para o processo decisório dos usuários destas. São diversas as fontes de 

estabelecimento dos padrões de contabilidade e divulgação de informações. Em jornais, 

revistas especializadas, sites dos órgãos reguladores e/ou institucionais, pois, o que é levado 

em conta para ser considerado disclosure é a intenção de comunicar, de divulgar, de fazer as 

partes interessadas serem conhecedoras do resultado dos negócios, de forma quantitativa e/ou 

qualitativa.  

QUADRO 26 – PARTES INTERESSADAS NO DISCLOSURE FINANCEIRO 
Grupos de Interesse no ambiente de divulgação financeira 

I. Investidores 
A. Diversificados vs. não diversificados 
B. Ativos vs. Passivos 
C. Profissionais vs. não profissionais 

 

II. Intermediários de informação 

A. Analistas financeiros 
B. Empresas de classificação de risco de debêntures 
C. Empresas de classificação de risco de ações 
D. Serviços de consultoria e investimentos 
E. Corretoras 

 

III. Autoridades reguladoras 

A. Governo 
B. CFC, IBRACON 
C. CVM, SUSEP, BC 
D. Congresso Nacional 

 

IV. Administradores A. Empresas grandes vs. empresas pequenas 
B. Companhias abertas vs. companhias fechadas 

 

V. Auditores 
A. Empresas de âmbito nacional vs. empresas locais 
B. Empresas que praticam junto à CVM vs. empresas que 
não praticam junto à CVM 

Fonte: Adaptado de Hendriksen e Van Breda (1999). 

Pesquisadores, como Watts e Zimmerman (1990), Verrechia (2001), Dye (2001), 

Sloam (2001), Kothari (2001), Healy e Palepu (2001), Bushman e Smith (2003), entre outros, 

apresentaram vasto referencial de estudos empíricos envolvendo a divulgação financeira e 

seus reflexos junto aos diferentes grupos de interesse, com ênfase no mercado de capitais. O 

aumento e a redução da assimetria informacional entre os agentes econômicos têm sido 

estudados e relacionados com diversos tipos de risco, custo de capital, valor da empresa, 

governança etc. A contabilidade tem papel fundamental no processo de evidenciação das 
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informações e na respectiva minimização de assimetria entre os agentes (LOPES e 

IUDÍCIBUS, 2004). 

Para Iudícibus (2009) mesmo que a evidenciação se refira a todo conjunto das 

demonstrações contábeis, várias formas de realizar a evidenciação estão disponíveis: 

1. Forma e apresentação das demonstrações contábeis; 

2. Informação entre parênteses; 

3. Notas explicativas; 

4. Quadros e demonstrativos suplementares; 

5. Comentários do auditor; e 

6. Relatório da administração, na administração pública, este documento é 

denominado Relatório de Gestão.  

O autor chama atenção para a ideia que se tem das notas explicativas como sinônimo 

de evidenciação. No entanto, a principal forma deve estar contida no corpo das demonstrações 

contábeis já estabelecidas por lei. Para isso, a evidenciação contábil adequada requer mais do 

que simplesmente a adição de notas explicativas ou adendos às demonstrações. Nas 

demonstrações do setor público, o prejuízo de entendimento é dado pela ausência total de 

notas que expliquem determinadas informações. Para Hendriksen e Van Breda (1999), a 

utilização de notas explicativas tem dificultado o desenvolvimento adequado das próprias 

demonstrações, uma vez que tem resultado na substituição de melhor informação no corpo 

das demonstrações.  

Essas notas possuem um lugar apropriado no processo de informação financeira, mas 

há o risco de atribuir-se ênfase excessiva às mesmas como método de divulgação, ou ao seu 

uso como desculpa pelo fornecimento de demonstrações formais inadequadas. Ou seja, deve-

se buscar um equilíbrio, entre a principal forma de divulgar, as demonstrações contábeis e, as 

adições que visam torná-las claras. Por isso a importância de que a informação contábil 

contenha os atributos descritos na Estrutura Básica de Contabilidade, editada através da 

Resolução CFC nº 1.374/11, de forma que características como: compreensibilidade, 

relevância, materialidade, confiabilidade e comparabilidade possam representar o mais 

fielmente possível os fatos ocorridos no patrimônio das entidades públicas, privadas ou do 

terceiro setor.  
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Outra forma de evidenciação, bastante utilizada em todo mundo corporativo, consiste 

no Relatório da Administração. Neste, normalmente, constam informações de caráter 

não‐financeiro que afetam a operação da empresa. O Relatório da Administração analisa o 

ambiente e as expectativas quanto ao desempenho presente e futuro da empresa e, em geral, 

também do seu setor de atividade, possibilitando o usuário a formar uma tendência. No 

entanto, é preciso cautela, para que expectativas enviesadas pelo lado do otimismo 

inconsequente do emitente do relatório, não engane o receptor destas informações.  

Hendriksen e Van Breda (1999) construíram um fluxo teórico sobre a lógica da 

informação contábil e de quando a mesma pode ser considerada útil para o usuário, aplicável  

inclusive para o setor público. Este fluxo, conforme Figura 08, é baseado no que enuncia a 

SFAC n.º 2 - Qualitative Characteristics of Accounting Information, formulada pelo FASB 

demonstrando que as características qualitativas devem ser consideradas para a utilidade da 

informação.  

FIGURA 08: UMA HIERARQUIA DAS QUALIDADES DA INFORMAÇÃO 
CONTÁBIL 

 
  Fonte: Hendriksen e Van Breda (1999). 

 

A única restrição observada nas características qualitativas da informação contábil 

apresentada no fluxo da Figura 08 e também destacada pela NBC T 1, guarda relação com o  

custo x benefício da informação a ser gerada, tendo o seu limite de reconhecimento na 

materialidade da informação gerada. Uma informação é material quando a sua omissão ou 
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distorção puder provocar influência nas decisões econômicas dos usuários. (ECBC, 2010; 

HENDRIKSEN E VAN BREDA, 1999)  

Em relação à quantidade ou níveis de evidenciação Iudícibus (2009) destaca o fato de 

na prática não haver diferença efetiva entre a evidenciação adequada (adequate disclosure), a 

evidenciação justa (fair disclosure) e a evidenciação plena (full disclosure), ainda que os 

termos tenham realmente sido usados no passado com sentidos diferentes. A informação 

contábil, para cada usuário, ao mesmo tempo precisa ser adequada, justa e plena – pela 

simples razão de que a informação não‐relevante para os usuários deve ser excluída, tornando 

as demonstrações contábeis “significativas e possíveis de serem entendidas plenamente”. 

Antes de evidenciar certo evento não‐quantificável deve-se saber se o usuário efetivamente 

será beneficiado pela inclusão da referida informação ou se, contrariamente, uma maior 

complexidade irá antes prejudicar o bom entendimento das informações. 

Para Hendriksen e Van Breda (1999) as decisões sobre o nível apropriado de 

divulgação deveriam ser baseadas no aumento de bem-estar social que qualquer divulgação 

adicional pudesse produzir. No entanto, a teoria predominante da economia neoclássica é 

dada por uma abordagem individualista e utilitarista. Conforme essa abordagem, não existe 

possibilidade de comparar níveis de bem-estar de dois indivíduos. Assim, torna-se impossível 

agregar níveis individuais de bem-estar. Esse é um dilema que os órgãos reguladores da 

contabilidade tentam superar, pois se pautam por decisões que afetam o bem-estar da 

sociedade. A proposição é que se a informação é permeada pelas características qualitativas, 

será benéfica para a sociedade. 

Para Dias Filho (2000) a Contabilidade, à luz da Teoria da Comunicação, deveria 

buscar identificar quais os anseios de seus usuários para só então desenvolver a forma de 

comunicação a se utilizar, fato inverso do que essa ciência viveu até a data atual, onde os 

próprios contabilistas definem modelos de evidenciação gerando a obrigatoriedade de 

conhecimento contábil prévio profundo, para que se possa entender as informações contábeis. 

O autor afirma ainda, que de acordo com a Teoria da Comunicação, a eficácia de uma 

mensagem é medida pela quantidade de informação assimilada e pelo volume de alternativas 

que ela permite ao usuário descartar. 

Por fim, o fenômeno do disclosure abrange como área de pesquisa, além da 

Contabilidade, as áreas de Finanças e Economia. Inclui também o Direito, no que tange o 

aspecto da regulação contábil. Abrange ainda, as áreas sociais, que necessitam, por exemplo, 
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deste tipo de divulgação para complementação de avaliação quanto aos objetivos atingidos 

das políticas públicas ou se o acesso à informação pelos cidadãos ou a quem possa interessar, 

está sendo cumprido em sua plenitude. 

No setor público, a dificuldade, no entanto, passa talvez, pelo excesso de informação 

quantitativa e pouco ou quase inexistente das qualitativas. E, quando existentes, são 

hermeticamente profissionais, preparadas em sua maioria por servidores públicos tecnicistas e 

legalistas, encerradas no universo dos tomadores das decisões públicas e seus controladores 

formais. As informações colocadas à disposição de todas as partes interessadas do Estado, 

deveriam se revestir de um viés social maior. Buscando, assim, o incentivo da participação 

popular e da informação disposta para livre escolha desses indivíduos em suas avaliações ou 

tomadas de decisão. 

Carlos (2009) elenca dois órgãos norteadores e regulamentadores que emitiram os 

objetivos peculiares da informação contábil no setor público, o NCGA (1983) e o GASB 

(1987). Sob a perspectiva de que a informação das entidades públicas devem prover as partes 

interessadas para simples conhecimento ou tomada de decisão, estes estabelecem os objetivos 

da informação contábil pública, dispostas no Quadro 27, o qual integra também os objetivos 

propostos pela convergência da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

QUADRO 27 – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL PÚBLICA 
National Council on Governmental Accounting (NCGA)  

1. Determinar e descrever os fluxos, fundos e necessidades de recursos financeiros a curto prazo da 
entidade governamental; 
2. Determinar e enunciar a condição econômica da entidade governamental e as alterações ocorridas; 
3. Avaliar se foram cumpridos os requisitos legais e contratuais; 
4. Planificar e orçamentar para determinar o impacto da aquisição e destinação de recursos, no 
cumprimento dos objetivos operacionais; 
5. Avaliar o desempenho alcançado pelos gestores públicos e pela própria entidade; 
6. Comunicar a informação relevante da forma que melhor facilite a sua utilização. 

Governmental Accounting Standards Board (GASB) 
1. possibilitar a prestação de contas; 
2. permitir a avaliação dos resultados; 
3. dar a conhecer o nível dos serviços prestados e a possibilidade de os manter. 

Secretaria do Tesouro Nacional (2009) 
1. promover a transparência dos resultados orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial do 
setor público; 
2. contribuir para a governança no setor público e o controle social, com a geração de informações 
úteis para a tomada de decisões pelos gestores públicos e para que os órgãos de controle possam 
avaliar o seu desempenho. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Carlos (2009) e STN (2009). 

No setor público, por força de lei, muitas informações são obrigatoriamente 

divulgadas e, cada vez mais, as ações governamentais indicam tendências de acesso a uma 
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ampla gama de dados e informações. Atualmente, os entes públicos têm se esforçado para 

atender à demanda da Lei Complementar 131/2010, a qual alterou a LRF em alguns artigos, 

dentre eles, o artigo 48, que trata da Transparência da Gestão Fiscal. A partir de então, a 

transparência será assegurada por mais dois caminhos, além de ser por meio da promoção e 

impulso da participação popular, também será através da liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do 

registro contábil no sistema correspondente) de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.  

O segundo inciso do art. 48, não deixa de ser em outras palavras uma ampla 

divulgação dos relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, em conformidade com 

o que já era previsto em seu caput. Ou seja, o estabelecimento de instrumentos de 

transparência da gestão fiscal, aos quais deverá ser dada ampla divulgação, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, 

as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e, finalmente, as versões simplificadas desses 

documentos.  

Pode-se defender que o motivo que exige a divulgação de informações que sejam úteis 

e inteligíveis para tomada de decisão e avaliação da gestão das entidades públicas, é em razão 

de sua finalidade, a prestação de serviços, a qual visa à satisfação das necessidades básicas e a 

promoção do bem-estar da sociedade. Estas finalidades podem deixar de ser alcançadas, caso 

não seja levada em conta duas características: a primeira é que a responsabilidade do gestor é 

limitada à sua decisão tomada, mas a consequência desta pode gerar situações indesejáveis de 

alcance imensuráveis, por isso, a evidenciação ou transparência daria segurança aos 

cidadãos/clientes ou contribuintes para determinar a extensão do grau de risco dessas 

decisões; a segunda característica passa pela proteção do bem estar econômico e social em 

relação aos cidadãos/clientes ou contribuintes. Pois, como gestão democraticamente delegada, 

os cidadãos em sua maioria não estão diretamente envolvidos na administração pública, tendo 

de ter acesso à informação em base regular, para minimizar as incertezas do ambiente legal, 

econômico e social. 

Portanto, o disclosure público favorece a transparência fiscal e a accountability. Para a 

Controladoria Geral da União (2011) os objetivos da transparência pública são permitir o 

controle social, melhorar a gestão pública, inibir a corrupção e legitimar a ação pública. 

Recorrendo aos princípios fundamentais da administração pública, podem-se identificar as 
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regras de observância permanente e obrigatória para o gestor público: legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência (DI PIETRO, 2005). Estes princípios deverão ser 

identificados qualitativamente nas demonstrações contábeis e relatórios públicos, 

apresentados ao controle interno, externo, social e societal12. 

Alguns autores (Akutsu, 2005; Pinho et al, 2005) discutem a transparência pública sob 

a óptica da era Sociedade  da Informação, buscando auxílio na tecnologia para evidenciação 

das informações, em especial com o auxílio da rede mundial de computadores, a internet.  

Para Akutsu (2005) o que merece ser destacado na teoria da Sociedade da Informação 

é a relação entre as novas TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação), a transparência 

administrativa e o direito de acesso à informação pelos cidadãos, fortalecendo a democracia. 

Um dos pressupostos desta teoria é que o advento de novas TICs, ao possibilitar acesso de 

informações a um maior número de pessoas, com maior rapidez e menor custo, aumentaria 

não somente a oferta de bens disponíveis para a humanidade por meio da melhoria do 

gerenciamento dos bens de produção, como também diminuiria conflitos sociais ao permitir 

aos cidadãos melhor acesso às informações acerca da gestão dos administradores públicos, 

permitindo-lhes acompanhar as administrações, avaliar e escolher melhor seus governantes. 

Ou seja, esse acesso pode contribuir no aumento da interatividade entre os gestores públicos e 

a sociedade e, o cunho destas informações pode impactar o processo de decisão no âmbito 

democrático. Poderão ser esses os resultados da Lei de Acesso à Informação publicada no país 

em parceria com governos de outros países e associações não governamentais internacionais. 

De acordo com Pinho et al (2005) essas TICs estão se propagando pelo setor público 

denominando-se de e-governo ou governo eletrônico, através da informatização de atividades 

internas governamentais e da comunicação realizada com o público (cidadãos, fornecedores, 

empresas etc). Nesse sentido, Ruediger (2002) entende o governo eletrônico como um veículo 

que potencializa as boas práticas de governança e catalisa uma mudança nas estruturas de 

governo, proporcionando mais eficiência, transparência e desenvolvimento, além do 

provimento democrático de informações para decisão. 

Dentro dessa perspectiva, o Estado deve se estruturar para poder fornecer ao cidadão 

os melhores meios para facilitar e otimizar a sua participação no planejamento, decisões e 

                                                             
12 Controle Interno – realizado pela Controladoria Geral da União; Controle Externo – realizado pelo Tribunal de 
Contas da União; Controle Social – realizado através de conselhos que fazem parte da estrutura estatal e têm 
atribuições legalmente conferidas e Controle Societal – realizado por parte da sociedade que se faz por 
intermédio de movimentos sociais, de associações civis e da mídia. Ver FARENZENA (2010). Controle 
Institucional em Políticas Federais de Educação Básica no Brasil. 
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controle governamentais. Nesse sentido, as TICs facilitam a publicidade das regras e critérios 

que governam as decisões, possibilitando que os responsáveis por determinadas atividades ou 

decisões podem ser prontamente identificados.  

Nesse cenário em que estão envolvidas as organizações púbicas, uma das grandes 

dificuldades a serem enfrentadas pela contabilidade governamental na elaboração das versões 

simplificadas será a de adequar os termos técnicos às expressões do cotidiano, que o cidadão 

usa e conhece, sem perder a exatidão dos significados e a precisão dos conceitos contábeis. 

Para Libonati e Souto Maior (1996) um dos grandes desafios a ser vencido pela contabilidade 

em relação ao processo de comunicação é a diminuição dos ruídos indesejáveis na sua 

transmissão, buscando um uso menos excessivo de terminologias técnicas e uma quantidade 

de informação divulgada mais adequada, evitando-se omissões ou excesso. 

O IBGC (2009) tendo accountability como princípio básico da governança 

corporativa, a exprime como uma obrigação, segundo a qual os gestores de organizações que 

se utilizam desses princípios devem prestar contas de sua atuação a quem os indicou ou 

elegeu e responder integralmente por todos os atos praticados no exercício de seus mandatos. 

Para Tinoco (2001) “o acesso à informação de boa qualidade é um pré-requisito para o 

exercício da cidadania, vale dizer, condição essencial para que os problemas sócio-

econômicos sejam debatidos e resolvidos no convívio democrático entre os grupos sociais”. 

Sem informação, o indivíduo exerce mal seus direitos, sobretudo o mais importante deles, que 

é o voto.  

As políticas públicas são influenciadas por diversos atores sociais, como os gestores e 

burocratas de instituições públicas e privadas, pela imprensa, pela opinião pública, pelos 

movimentos sociais organizados. Elas são reflexos do poder mandatório do estado a partir do 

comando dos gestores e promovem ações sociais que se destinam a garantir acesso aos 

direitos que devem estar ao acesso da população. 

A decisão por fazer ou não a política pública é muito mais complexa do que uma 

decisão administrativa, envolve um conjunto articulado de planos, programas e projetos que 

objetivam solucionar uma determinada “questão”, na perspectiva de garantir ao cidadão tudo 

que lhe é de direito no sentido de proporcionar-lhe uma vida no mínimo digna, onde possa 

exercer as suas liberdades individuais e coletivas, bem como os direitos de toda a humanidade 

(Carlos et al, 2008). 



123 

A preocupação com transparência parece ser mais recente, em que pese o fato de que 

para a administração pública, resgatando o conflito de agência, esta obrigação estaria sempre 

presente, por ser este o pacto existente com a sociedade. “A transparência não deve ser 

incumbência de alguns gestores do órgão público, mas sim uma política organizacional, tendo 

em vista o relacionamento, seja com o ambiente externo, seja internamente, dentro da 

estrutura hierárquica do órgão público” (GOMES FILHO, 2005). 

A abertura, transparência ou equivalente, envolve o fornecimento de informações 

fidedignas às partes interessadas em relação aos processos de tomada de decisões e ações do 

setor público na gestão de suas atividades. Estar aberto, através de consultas significativas 

com partes interessadas e a comunicação de informações completas, precisas e transparentes, 

levam a uma ação eficaz e atempada, melhorando assim os processos de escrutínio. Tal 

transparência é também essencial para ajudar a garantir que os organismos públicos sejam 

plenamente responsáveis por aquilo que lhe é determinado. É, portanto, fator contributivo 

para a boa governança das organizações públicas.  

 Assim, como a evidenciação no setor privado reduz o grau de incerteza e a assimetria 

da informação prestada pelas entidades, contribui também para melhoria da eficiência do 

mercado de capitais no que tange à gestão do risco quanto para a melhor compreensão da 

informação contábil pelos diferentes grupos de usuários que dela se utilizem. Esses benefícios 

podem ser sentidos semelhantemente no resultado da evidenciação pública, pois a 

interferência das partes interessadas pode ocorrer de forma mais direcionada às incertezas, 

ineficiências e assimetrias junto aos agentes políticos escolhidos para representá-las. 

A Lei n. 9.755/98, denominada “Lei de Contas Públicas” foi uma das primeiras 

evidências do avanço em direção a uma maior accountability, ao determinar a 

disponibilização de demonstrativos de todos os Municípios brasileiros, bem como dos 

Estados, Distrito Federal e da União com acesso a partir de uma única página na Internet.   

Seguindo a tendência vieram a LRF/2000, o Portal da Transparência (2004), o Comprasnet 

(2005), as Páginas de Transparência Pública (2006), os sítios institucionais dos ministérios, 

dentre outros. Exemplos de que o Estado deseja ter seus cidadãos em sintonia com a 

globalização sócio-econômica.  

As informações inseridas nesses websites são em sua maioria de cunho contábil, 

requerendo por parte dos interessados conhecimento prévio ou interesse em conhecer o 

assunto. O critério de atribuir responsabilidade ao gestor público está inserido em um 

contexto de informações econômicas, sociais e contábeis que a sociedade necessita 
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compreender claramente e ter conhecimento de como fazer uso delas. Percebe-se que a 

exigência dos resultados cobrados aos administradores públicos está diretamente ligada à 

simetria informacional entre os agentes envolvidos (MESSIAS-SILVA, 2009). 

A accountability é uma responsabilidade da prestação de contas de todo gestor público 

perante a sociedade. Não somente das decisões tomadas e dos atos concretizados, mas 

também das decisões que por motivo justificado não foram eleitas no processo de escolha e 

que de alguma forma beneficiaria a sociedade. Portanto, deve o gestor responsabilizar-se 

pelas decisões que escolheu e pelas que deixou de escolher, em detrimento de outras. E, a 

avaliação quanto ao desempenho desta decisão pode ser realizada através da divulgação 

contábil adequada. 

 



125 

CAPÍTULO 4 - RESULTADO DA PESQUISA 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo da pesquisa, foram abordadas as práticas de boa governança adotadas e 

evidenciadas pelo FNDE. As mesmas foram apresentadas através da descrição e da 

quantificação das práticas identificadas nos documentos formais e informais pesquisados, 

base da análise, a fim de verificar como são evidenciadas as práticas de governança aplicada 

ao setor público nas quatro dimensões propostas pelo IFAC, quais sejam: Padrões de 

Comportamento, Estrutura e Processos Organizacionais, Controle e Relatórios Externos.  

Assim, cada fonte de dados – documentos oficiais disponibilizados nos websites das 

da entidade, como, por exemplo, relatórios de gestão, demonstrações financeiras, estatutos 

sociais, códigos de ética, regimentos internos – foram analisadas tendo como suporte as 

categorias e subcategorias dos quadros-síntese de cada dimensão. Como documento informal, 

consideram-se os elementos disponíveis nos sites que mantenham características de cunho 

informacional e compartilhamento de resultados. 

 

4.1.1 Dimensão Padrões de Comportamento 

O Quadro 28 apresenta a avaliação das categorias e subcategorias de práticas de boa 

governança que estão sendo adotadas e evidenciadas na autarquia pesquisada relativamente à 

dimensão Padrões de Comportamento. 

QUADRO 28: AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO PADRÕES DE COMPORTAMENTO 

Item Descrição das Subcategorias Pontuação 
Máxima 

1 Padrões de Comportamento  
1.1 Códigos de Conduta  
1.1.1 Registro e publicização de todas as informações relevantes de interesses 

pessoais e de negócios para os membros do corpo diretivo e gestores de topo 
(registro de interesses). 

0 

1.1.2 Há um código de conduta implantado na organização. 2 
1.1.3 O código de conduta reflete os princípios de transparência, integridade e 

responsabilização. 2 

1.1.4 O código de conduta prevê altos padrões de comportamento dos servidores 
que possam refletir a sua reputação e/ou a da organização. 2 

1.1.5 A contratação de servidores não concursados é prevista nas diretrizes e 
normas do governo, observando um processo transparente, com completa 
evidenciação. 

2 

1.1.6 Existem indícios de que o grupo governante estabelece um clima 
organizacional, de maneira que os servidores tenham confiança na justiça e 
na imparcialidade de procedimentos. 

2 

1.1.7 A organização estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os 2 
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servidores públicos não sejam influenciados por preconceitos, conflitos de 
interesses e/ou recebimento de presentes, hospitalidades e entretenimentos. 

1.1.8 Existe referência ao relacionamento com outras entidades públicas. 0 
1.1.9 Existe referência ao relacionamento com os clientes. 2 
1.10.10 Existe referência ao relacionamento com os fornecedores. 2 
 Pontos obtidos 16 
 Percentual obtido 10,66% 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do IFAC (2001). 

 

Composto por sete capítulos o Código de Ética abrange sete das dez subcategorias 

pesquisadas. A exceção é o item 1.1.6, que trata da contratação de servidores não concursados 

com previsão nas diretrizes e normas do governo, observando um processo transparente, com 

completa evidenciação, que no setor público tem normativos específicos para contratação. 

Por isso, esse subitem de contratação de servidores não concursados é tratado nos 

anexos onde constam as realizações de contratação através de licitação, na modalidade de 

pregão eletrônico, devidamente relatada nos relatórios de gestão analisados. Consta o 

fornecimento de informações desde a realização do pregão, com dados que podem ser 

confrontados no site do Comprasnet (www.comprasnet.gob.br) até informações dos contratos 

gerados com as empresas de terceirização de mão de obra vencedoras para ocupação dos 

postos de vigilância, limpeza, segurança, apoio administrativo e técnico. 

Analisando os itens com pontuação máxima, foram transcritos do Código de Ética do 

FNDE alguns deles para melhor compreensão. 

[...] CAPÍTULO IV 
DOS DEVERES DO SERVIDOR DO FNDE 
Art. 10. São deveres dos servidores do FNDE manter atitudes positivas em prol do 
bem comum, e ainda: 
I - preservar, em sua conduta, a honra e a dignidade de seu cargo ou função, em 
harmonia com a preservação da boa imagem institucional do FNDE; 
IV - ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e 
as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer 
espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, 
cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano 
moral; 
V - abster-se de agir em favor de interesses particulares, resistindo a todas as 
pressões de superiores hierárquicos, de contratantes que visem quaisquer favores, 
benesses ou vantagens indevidas para si, para outros indivíduos, grupos de interesses 
ou entidades públicas ou privadas; 
XXI - agir de forma a evitar pedir, provocar, sugerir ou receber, para si ou para 
outrem, mesmo em ocasiões de festividade, qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificação, prêmio, comissão, doação, presentes ou outras utilidades de valor 
econômico, oferecidos por pessoa física ou jurídica interessada na atividade do 
FNDE, exceto aqueles de valor simbólico, que possam ter sua aceitação tornada 
pública;  
CAPÍTULO V 
DA IMPARCIALIDADE E PUBLICIDADE 

http://www.comprasnet.gob.br/
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Art. 13. O servidor do FNDE, quando convidado a participar como palestrante, ou 
não, de cursos, seminários e/ou congressos que envolvam, direta ou indiretamente, a 
discussão de matéria ligada à sua atividade profissional, deverá pautar sua conduta 
pela transparência e imparcialidade, não aceitando tratamento diferenciado daquele 
dispensado aos demais convidados e/ou participantes, encaminhando o relatório 
circunstanciado e de caráter público de suas atividades no evento. [...] 

 

No tocante à confiança em relação ao ambiente ou clima organizacional, do subitem 

1.1.6, o Projeto Ambientação Institucional (PAI) resultou, de acordo com o Relatório de 

Gestão de 2006, na formação de um melhor ambiente de trabalho, despertando nos servidores 

da Casa a motivação e a compreensão do significado de suas atividades, dando-lhes a 

oportunidade de aprender, conhecer, participar, crescer e exercer cada vez melhor as 

atribuições que lhes são confiadas. Sendo mencionado o esforço para ações voltadas para 

melhora do relacionamento intra e interpessoal.  

 

1. Ações realizadas antes de 2006: 
• ação vida intelectual; 
• ação vida física; 
• ação vida emocional; 
• ação vida social; 
• valorização de pessoas; 
• fórum de integração multidisciplinar; e 
• valorização da função pública. 
2. Novas ações em 2006 
• projeto de gestão estratégica, e 
• projeto de valorização de pessoas. 

Quanto aos itens que não pontuaram encontram-se o 1.1.1 – registro de interesses e 

publicidade de todas as informações relevantes de interesses pessoais e de negócios para os 

membros de hierarquia mais elevada e o nono subitem, relacionamento com outras entidades 

públicas, não são dispostos no Código de Conduta da entidade, como também não foram 

observados nos Relatórios de Gestão analisados.  

 

4.1.2 Dimensão de Estrutura e Processos Organizacionais 

O Quadro 29 apresenta a avaliação das categorias e subcategorias de práticas de boa 

governança que estão sendo adotadas e evidenciadas na autarquia pesquisada relativamente à 

dimensão Estrutura e Processos Organizacionais. 
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QUADRO 29 – AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ESTRUTURA E PROCESSOS 
ORGANIZACIONAIS 

Item Descrição Pontuação 
Máxima 

2. Estrutura e Processos Organizacionais  
2.1 Responsabilidade Legal  

2.1.1 Limite de ação dos gestores. 2 
2.1.2 Cumprimento de obrigações legais e não legais. 2 
2.1.3 Avaliação de questões sociais e ambientais e equidade interegionais. 2 
2.1.4 Demonstração das decisões que foram tomadas e exposição de motivos. 2 
2.1.5 Informações explícitas sobre a dependência de subsídios ou outro apoio financeiro. 2 

2.1.6 
Comentários detalhados sobre cada programa, receitas e despesas com previsões e 
atualizações orçamentárias refletindo tendências para as receitas e despesas, 
ressaltando a evolução econômica e compromisso de políticas bem definidas. 

2 

 Subtotal de pontos 12 
2.2 Prestação de contas do dinheiro público  

2.2.1 Salvaguarda dos recursos públicos. 2 

2.2.2 A entidade estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os fundos e 
recursos públicos sejam totalmente protegidos. 2 

2.2.3 É destacado um quadro de controle interno e a divulgação de relatórios em tempo 
hábil, em linguagem objetiva, equilibrada e compreensível às partes interessadas. 1 

 Subtotal de pontos 5 
2.3 Comunicação com os stakeholders  

2.3.1 Existem canais claros de comunicação sobre a missão da entidade, papéis, 
objetivos e desempenho. 2 

2.3.2 Existem procedimentos apropriados para assegurar que esses canais operam 
efetivamente na prática. 2 

2.3.3 Meios para investigar queixas externas, reclamações de rotina e  
procedimentos que não conseguiram atingir a satisfação do reclamante.  2 

2.3.4 Existem veículos de reclamações confidenciais para funcionários. 1 
2.3.5 Há garantia de que as consultas e reclamações são tratadas com rapidez e eficácia. 2 

2.3.6 Ocorre divulgação do corpo diretivo, assim como a forma como são escolhidos ou 
nomeados.  2 

2.3.7 Os canais utilizados para a divulgação das informações proporcionam aos usuários 
acesso razoável, tempestivo e econômico às informações relevantes. 2 

 Subtotal de pontos 13 
2.4 Corpo Governante das entidades do sector público  

2.4.1 Qualificação do gestor de maior hierarquia. 0 

2.4.2 Aprovação formal e aprovação do relatório anual da entidade, incluindo as 
demonstrações financeiras. 0 

2.4.3 Relato de treinamento do corpo diretivo. 0 
2.4.4 O responsável financeiro é um contador. 0 

2.4.5 
As funções de Chefe do Executivo, diretor financeiro / diretor de finanças e 
responsável pela conformidade são realizadas por indivíduos separados (não é 
exigência).  

2 

 Subtotal de pontos 2 
2.5 Política de Remuneração  

2.5.1 A remuneração está relacionada às medidas de desempenho estabelecidas. 0 
2.5.2 Formação de comissão que define política de remuneração (RA). 0 
2.5.3 Divulgação da remuneração e demais benefícios (RA). 0 

 Subtotal de pontos 0 
 Pontos Obtidos 32 
 Percentual obtido 21,33% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do IFAC (2001). 
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Na avaliação da subcategoria sobre responsabilidade dos gestores pode ser observado 

nos relatórios de gestão os cinco primeiros itens da subcategoria Responsabilidade Legal. 

Quais sejam: o limite de ação dos gestores, o cumprimento de obrigações legais e não legais, 

a avaliação de questões sociais e ambientais e equidade interegionais, a demonstração das 

decisões que foram tomadas e exposição de motivos e as informações explícitas sobre a 

dependência de subsídios ou outro apoio financeiro. 

O limite de ação dos gestores é dado pela Estrutura Regimental do FNDE através do 

Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012 do qual constam as atribuições do Presidente, dos 

dirigentes, do colegiado e sua estrutura organizacional. Essa estrutura, também é disposta no 

início dos relatórios de gestão da autarquia através do organograma institucional. De acordo 

com o decreto que aprovou a Estrutura Regimental o Ministro de Estado da Educação poderá 

editar regimento interno para detalhar as unidades administrativas que irão integrá-las, suas 

competências e as atribuições dos seus dirigentes. A ocorrência da edição deste regimento 

data de setembro de 2009, Portaria nº 852. O cumprimento das obrigações legais e não legais 

ficam adstritos a esses dois orientadores organizacionais oficiais. 

Em relação às informações do subitem 2.1.6 sobre a dependência de subsídios ou 

outro apoio financeiro, comentários detalhados sobre cada programa de receitas e despesas 

ressaltando a evolução econômica e, compromisso de políticas bem definidas encontram-se 

claramente evidenciados nos relatórios analisados de 2006 a 2008. Nos anos posteriores, 

algumas informações antes bem evidenciadas, que eram comparadas com períodos anteriores, 

contendo análises de gráfico e tabelas explicativas, são dispostas em tabelas de dados 

retirados dos sistemas utilizados pela autarquia para os relatórios.  Mais ainda, a análise 

desses dados torna-se, por vezes, um tanto lenta e complicada devido à constante mudança de 

layout dos relatórios de prestação de contas.  

Quanto à subcategoria 2.2 – Prestações de contas do dinheiro público, no exercício de 

2010, o FNDE contratou consultoria especializada para, junto com seus servidores, 

construírem o Planejamento Estratégico 2010-2015. Foram elaborados os referenciais 

estratégicos iniciais: Missão, Visão, Valores Institucionais e Mapa Estratégico. Dessa forma, a 

Missão do FNDE para o período passou a ser: prestar assistência financeira e técnica e 

executar ações que contribuam para uma educação de qualidade a todos. Nessa mesma 

ocasião, foram construídos dezenove Objetivos Estratégicos que nortearão as ações da 

Autarquia nos próximos anos. Desses, o oitavo objetivo versa sobre controle interno. 



130 

QUADRO 30: OBJETIVO ESTRATÉGICO DO CONTROLE INTERNO 
Nº Objetivo Estratégico Descrição do Objetivo 

8 
Aperfeiçoar o controle da 

execução de recursos e 
prestação de contas. 

Fortalecer, aprimorar e integrar os sistemas de 
controle interno e de prestação de contas, por meio da 

capacitação continuada dos servidores e da 
reestruturação dos setores envolvidos. 

 Fonte: Relatório de Gestão FNDE, 2010. 

É a primeira vez ao longo do período estudado que é feita menção a respeito da função 

e do objetivo do controle interno. Também, é realizada uma avaliação dos aspectos do sistema 

de controle interno: Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Aspectos do sistema de 

controle interno, Informação e Comunicação e Monitoramento. Ou seja, utiliza-se da 

metodologia do COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission)13(2007) para demonstrar que todos os componentes de uma estrutura de controle 

interno devem interagir holisticamente. Esse é um método para avaliação dos controles 

internos que se tornou referência mundial para as organizações que se preocupam com a 

eficiência de sua estrutura de controle. Um estudo do TCU (2009) investiga se outras cortes 

de fiscalização de contas, como Canadá, Estados Unidos, Chile, Paraguai, Colômbia, Peru, 

África do Sul utilizam-se desta metodologia, com a finalidade de subsidiar um Projeto de Lei 

para o Brasil estabelecendo critérios gerais para controles internos na administração pública 

brasileira.  

 Para análise e respostas das afirmativas do questionário que consta no Relatório de 

Gestão 2010 foi realizada reunião técnica com representes das Diretorias vinculadas a 

estrutura organizacional desta autarquia. O resultado foi a obtenção de maiores níveis de 

controle: (4) Parcialmente válida, significando que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da Unidade Jurisdicionada. E, (5) Totalmente válido, 

significando que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da 

Unidade Jurisdicionada.  

Entretanto, nenhum dos 30 quesitos analisados nas seis dimensões do controle interno 

relacionou o controle interno com o tempo ou as características das informações divulgadas à 

sociedade. E sim, com a intenção de fazer a autarquia salvaguardar bens, estoques e 

inventários de bens, alcançar seu objetivo, proporcionar ao gestor a melhor decisão e melhorar 

seu desempenho. 

                                                             
13 COSO é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a melhoria dos relatórios financeiros, sobretudo pela 
aplicação da ética e efetividade na aplicação e cumprimento dos controles internos e é patrocinado pelas cinco 
das principais associações de classe de profissionais ligados à área financeira nos EUA. 
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No tocante ao item 2.2.2, onde perscruta se a entidade estabelece mecanismos 

apropriados para assegurar que os fundos e recursos públicos sejam totalmente protegidos, o 

nível alcançado em relação à avaliação do controle interno tem atingido este objetivo como 

consequência de seu bom resultado. 

A comunicação com os stakeholders, subcategoria 2.3, é a que se esperava ser mais 

bem pontuada, em razão dos princípios que devem ser observados na Governança Aplicada ao 

Setor Público: transparência, integridade e responsabilização. De forma que, todas as decisões 

acatadas ou não, investimentos, despesas ou direcionamentos da entidade deverão ser 

permeados por esses princípios.  

Dos seis itens, apenas o que investiga a divulgação do corpo diretivo e a forma como 

são escolhidos ou nomeados, obteve classificação “1”, atendendo parcialmente. Apesar de 

constar nos relatórios de gestão e na Estrutura Regimental que o Presidente do FNDE é 

indicado pelo Ministro de Educação do Estado e nomeado pelo Presidente da República e que 

o Presidente do Conselho Deliberativo é o Ministro de Educação do Estado, os demais 

deverão ser nomeados conforme as regras do serviço público. Como existem apenas as 

divulgações dos nomes, mas não das qualidades (formação, experiência, expertise) 

profissionais e ainda o setor público não podem escolher o capital humano de acordo com a 

oferta do mercado, a simples divulgação do nome, não mudam os fatos.  

Os canais de comunicação sobre a missão da entidade, papéis, objetivos e desempenho 

são abertos e claros, encontrados no site e nos relatórios, transcritos para o Quadro 31. 

QUADRO 31 – MISSÃO, VISÃO E VALORES DO FNDE 
MISSÃO 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Educação que tem como missão prestar assistência financeira e técnica e executar ações 

que contribuam para uma educação de qualidade a todos. 
VISÃO 

Tem como visão de futuro ser referência na implementação de políticas públicas 
VALORES 

Seus valores são: compromisso com a educação; ética e transparência; excelência na gestão; 
acessibilidade e inclusão social; cidadania e controle social; responsabilidade ambiental; inovação e 

empreendedorismo. 
Fonte: Site FNDE (2012). 

Os veículos de comunicação com os convenentes, com beneficiários dos serviços 

educacionais e potenciais beneficiários, com a imprensa e com a sociedade em geral, de 

acordo com informações disponíveis nos relatórios de gestão carrega tendência de 

crescimento. Isto pode ser confirmado pelas responsabilidades institucionais cumulativas ao 
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longo da existência da autarquia.  A dissolução de alguns órgãos ligados à educação, como as 

delegacias do MEC fizeram com que o FNDE absorvesse suas atribuições. No entanto, maior 

responsabilidade foi atribuída quando a partir de 2003, o governo brasileiro lançou as bases 

para a formação de uma concepção substantiva de educação que perpassa todos os níveis e 

modalidades educacionais, então essas mudanças se tornaram mais intensas. Logo, a maior 

abrangência causou aumento da qualidade e quantidade do leque de partes interessadas, 

gerando um crescimento e investimento nas políticas de comunicação com as mesmas.  

A assessoria de comunicação do FNDE em 2008 passou a integrar o Comitê de 

Publicações MEC – grupo técnico de especialistas em edição instituído no mesmo ano – que 

tem atribuição para avaliar a oportunidade, o conteúdo e o formato das publicações elaboradas 

pelas Secretarias do Ministério e pelos órgãos coligados, como o Inep e o FNDE. Assim, 

orientou e participou da edição do Manual de Orientação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), da cartilha Subsídios ao Ministério Público para acompanhamento do Fundeb, e de 

cinco módulos – formados por caderno de estudo, caderno de atividades, caderno do cursista e 

caderno do tutor – do Programa de Formação Continuada à Distância nas Ações do FNDE 

(Formação pela Escola). As publicações foram enviadas aos estados e municípios e estão 

disponíveis no sítio da instituição.  

Nos relatórios de 2006 a 2008, nos primeiros tópicos constam os dados referentes ao 

produto da comunicação, relatados com deferência. O Atendimento Institucional, explicado 

no relatório, tem como objetivo a manutenção da credibilidade, bem como da imagem do 

FNDE, de forma que os cidadãos em geral continuem a confiar na importância dos 

Programas, assegurando, assim, a transparência na execução das ações educacionais.  É um 

serviço personalizado dirigido aos prefeitos, parlamentares, assessores, servidores públicos e 

comunidade em geral, no âmbito nacional, objetivando estabelecer uma comunicação eficaz e 

dinâmica entre a recepção e a transmissão das informações do FNDE ao público, por telefone, 

correio eletrônico, Internet e por meio de atendimento presencial.  

A atribuição primordial do Atendimento Institucional é orientar os usuários do serviço 

em relação a todos os programas e ações educacionais que estão sob a responsabilidade 

orçamentária e gerencial do FNDE. Os trabalhos consistem em receber, processar, registrar 

solicitações, direcionando-as às áreas competentes para as deliberações pertinentes aos 

assuntos demandados. 
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Com as novas diretrizes do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) no ano de 

2008, o Atendimento Institucional teve 36.413 demandas, enquanto o Serviço de Atendimento 

ao Cidadão efetuou 133.105 atendimentos dirigidos aos prefeitos, parlamentares, assessores, 

servidores públicos e comunidade em geral, pela WEB foram encaminhados 24.056 e-mails 

para respostas às dúvidas sobre vários programas desta Autarquia, como informa a Tabela 01.  

TABELA 01 – NOTÍCIAS DIVULGADAS E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO 
FNDE 

 Notícias Atendimentos 
Ano Produzidas Divulgadas Imprensa Institucional SAC WEB 
2006 235 458 289 27.554 206.802 17.482 
2007 167 435 536 29.677 159.317 18.854 
2008 183 1.022 574 36.413 133.105 24.056 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos Relatórios Gestão do FNDE 2006, 2007 e 2008.  

Para o FNDE (2007) esta estatística é nova e revela que a organização conseguiu, em 

menos de três anos, construir um conceito positivo na mídia e, principalmente, tornar a 

Autarquia mais conhecida junto à opinião pública. O acompanhamento realizado informa o 

aumento significativo de jornalistas de TV, jornais, rádios, sítios eletrônicos e revistas que os 

procuraram como fonte de informação segura e transparente.  

Contudo, apesar da tendência de crescimento, nos relatórios de 2009 e 2010, não 

existe registro algum divulgado sobre a assessoria de comunicação e a interação com os 

interessados. Como também, não foi encontrado relato algum a respeito de um canal 

confidencial para os servidores. Embora, dois dos Objetivos Estratégicos que nortearão as 

ações da Autarquia nos próximos anos digam respeito à comunicação com os stakeholders. 

QUADRO 32 – OBJETIVO ESTRATÉGICO PARA COMUNICAÇÃO COM 
STAKEHOLDERS 

Nº Objetivo Estratégico Descrição do Objetivo 

3 Transparência e eficiência na 
gestão dos recursos 

Promover melhoria contínua da gestão dos recursos 
públicos educacionais e garantir ampla publicidade 

como instrumento de comunicação institucional, 
tempestiva e compreensível que possibilite a 

participação cidadã. 

5 Incentivar e qualificar o 
controle social 

Incentivar a participação da sociedade no controle dos 
programas executados pelo FNDE por meio do 

fortalecimento dos canais de comunicação com o 
cidadão e da normatização, capacitação e 

acompanhamento da atuação dos conselhos de controle 
social. 

Fonte: Relatório de Gestão FNDE, 2010. 

A transparência na gestão dos recursos destinados à promoção da política pública 

educacional encontra-se então vinculada à comunicação institucional, na intenção de fomentar 

a participação cidadã e consequentemente o controle social e societal. 
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Para testar se esses canais operam efetivamente na prática foi realizada no dia 

26/04/2012 uma demanda a respeito do FIES da qual resultou em um número de protocolo 

rapidamente enviado ao e-mail indicado. Posterirormente, no mesmo dia às 22h40min foi 

respondido satisfatoriamente o questionamento realizado.  

 

 

 

Ainda é disponibilizado o serviço de Ouvidoria do FNDE, o qual foi instituído em 

2009, para atender o público interno (servidores e demais colaboradores) e o externo 

(potenciais beneficiários ou beneficiários dos programas e projetos). Atendendo totalmente, o 

subitem 2.3.3 e parcialmente o subitem 2.3.4. 

Para o FNDE (2012) o objetivo da Ouvidoria é auxiliar o cidadão contra violações de 

direitos, negligências, abuso de poder e má administração do serviço público, com o propósito 

de tornar a ação governamental mais transparente e os agentes públicos mais responsáveis por 

suas omissões e decisões. Sua existência é assim justificada no site da instituição (FNDE, 

2012) 

Fruto de uma nova concepção sobre gestão pública, na qual o cidadão deve 

ser visto como co-autor da construção de nossa história, a Ouvidoria do 

FNDE surge como valioso instrumento para auxiliar esse mesmo cidadão no 

controle, na avaliação e no acompanhamento da administração pública que, 

por sua vez, tem o dever constitucional de respeitar os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Quanto ao subitem 2.3.4, julga-se atender parcialmente, pois é determinado que exista 

o critério de confidencialidade. Como não houve nenhum comentário sobre as reclamações 

dos servidores, exceto essa, relacionada à Ouvidoria, não foi possível determinar o 

atendimento completo ao quesito. 

Pode-se então certificar-se em relação ao teste, de que as consultas e reclamações são 

tratadas com rapidez e eficácia e que os canais utilizados para a divulgação das informações 

proporcionam aos usuários acesso razoável, tempestivo e econômico às informações 

relevantes. 

Demanda 8361852 

Senha LO0740X8HZT 

26/04/2012 às 18h40min 
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No tocante às qualificações do governante da autarquia, subcategoria 2.4, a 

qualificação do presidente, assim como do corpo diretivo não é relatada. Essa omissão atinge 

então, a identificação do responsável financeiro. Impossibilitando sinalizar sua formação 

profissional. Os documentos analisados são silentes também em relação ao treinamento do 

corpo diretivo, os quais devem auxiliar diretamente os dirigentes executivos. 

Embora não haja indicação da qualificação profissional do responsável financeiro, a 

Coordenação-Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas – CGCAP é 

responsável pela gestão dos processos de contabilidade, prestação de contas e tomada de 

contas especial, bem como pela adequação das atividades das coordenações aos normativos 

dos órgãos de controle interno e externo e da administração financeira. No que concerne aos 

trabalhos realizados durante o exercício de 2008, foram analisadas 1.785 prestações de contas 

de convênios e aproximadamente 10.000 prestações de contas de repasses automáticos. 

Ademais, foram instauradas 127 tomadas de contas especiais, as quais foram enviadas à 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, com vistas à remessa 

ao Tribunal de Contas da União para julgamento (FNDE, 2008). 

Não consta a aprovação dos relatórios de gestão, declaração por parte da auditoria 

interna e, nem a aprovação formal que é feita pelo TCU, o qual realiza e emite a aprovação 

das contas públicas. No entanto, no sítio eletrônico da autarquia, encontram-se no ano de 2010 

o Certificado de Auditoria, Parecer do Dirigente do Controle Interno e o Pronunciamento 

Ministerial, encaminhando processo para julgamento no termos do inciso II, artigo 71 da CF. 

Também, não constam dos relatórios de gestão as demonstrações financeiras.  

Em relação à subcategoria 2.5 – Política de Remuneração, o governo federal através 

do Decreto n.º 5.707/2006 instituiu a Gestão por Competências em toda a administração 

pública federal. Então, o FNDE elaborou um Plano Anual de Capacitação – PAC/2007 com o 

propósito de adequar as ações de capacitação a essa exigência legal. Buscando a 

profissionalização dos servidores, por intermédio da Lei n.º 11.357/2006 criou-se as Carreiras 

e o Plano Especial de Cargos do FNDE. Outro Decreto nº 7.133/2010 regulamentou os 

critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de 

desempenho individual e institucional e o pagamento da Gratificação de Desempenho de 

Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais - GDAFE e 

da Gratificação de Desempenho de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE - 

GDPFNDE, esta Autarquia iniciou o processo de desdobramento das metas institucionais, 
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construídas durante a elaboração do Planejamento Estratégico 2010-2015, em metas globais, 

metas intermediárias e metas individuais, junto com os servidores da Casa. 

Entretanto, não existe no Relatório de Gestão, como orienta o IFAC, a divulgação da 

remuneração e das gratificações e, apesar da criação de metas institucionais na autarquia em 

três modalidades, não há relato explícito sobre a existência de premiação ou outros benefícios 

atrelados à consecução dessas metas propostas ou da avaliação de desempenho individual. 

 

4.1.3 Dimensão de Controle 

O Quadro 33 apresenta a avaliação das categorias e subcategorias de práticas de boa 

governança que estão sendo adotadas e evidenciadas na autarquia pesquisada relativamente à 

dimensão Controle. 

Quadro 33 – Avaliação da Dimensão Controle 

Item Descrição Pontuação 
Máxima 

3. Controle  
3.1. Gestão de Riscos  
3.1.1 Avaliação de riscos do ambiente, internos e externos.  1 
3.1.2 Reconhecimento explícito e divulgação dos riscos. 1 
3.1.3 Relatório sobre a eficácia do sistema de gestão de risco, através, por 

exemplo, de uma declaração anual sobre o controle interno, incluindo, se 
necessário, um plano de ação para combater os problemas significativos. 

1 

3.1.4 As normas sobre compras públicas são claras e acessíveis e, são observadas. 2 
 Subtotal de pontos 5 
3.2. Auditoria Interna  
3.2.1 Faz parte do quadro de controle. 2 
3.2.2 Padrões aceitáveis pela função de auditoria interna, em especial, 

relacionados com a independência, competência profissional, âmbito de 
trabalho e execução do trabalho.  

2 

 Subtotal de pontos 4 
3.3 Comitês de Auditoria  
3.3.1 Composição de membros não executivos. 0 
3.3.2 Presidente do comitê tem função na gestão. 0 
 Subtotal de pontos 0 
3.4 Controles Internos  
3.4.1 Estrutura funciona na prática. 2 
3.4.2 Declaração de eficácia incluída no relatório anual. 1 
 Subtotal de pontos 3 
3.5 Gestão de Orçamentos e Financeira   
3.5.1 Orçamento é integrado à Contabilidade. 2 
3.5.2 Projeção de orçamento para mais de um ano. 0 
3.5.3 Práticas contábeis similares à iniciativa privada (regime competência). 0 
 Subtotal de pontos 2 
 Total máximo de pontos 14 
 Percentual máximo de pontos 9,33 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do IFAC (2001). 



137 

Para analisar a dimensão controle, primeiramente, deve-se esclarecer que um órgão de 

auditoria, seja externa ou interna, não pode prescindir de independência em relação às áreas e 

ações controladas (IFAC 2001; COSO, 2007).  

Para o INTOSAI (2007) o controle interno nas organizações do setor público deve ser 

entendido no contexto das características específicas dessas organizações, ou seja, seu 

enfoque para alcançar os objetivos sociais ou políticos; a utilização dos recursos públicos; a 

importância do ciclo orçamentário; a complexidade de seu desempenho (a demanda pelo 

equilíbrio entre os valores tradicionais de legalidade, moralidade e transparência e, os 

modernos valores gerenciais como eficiência e eficácia) e o amplo escopo decorrente da sua 

accountability pública. Ou seja, o controle interno, servirá como indicador base, direto e 

proporcional, da consecução do objetivo da entidade.  

Controle interno é um processo que deve integrar a direção e corpo de servidores em 

todos os níveis, devendo ser estruturado para prever e enfrentar os riscos e fornecer razoável 

segurança de que na consecução da missão da entidade os seguintes objetivos gerais serão 

alcançados. 

Modernamente, os órgãos institucionais de controle, na administração pública 

personalizados nas Auditorias Internas, voltam seus esforços para atuação preventiva e 

orientadora, de modo a evitar as falhas involuntárias ou deliberadas por parte dos agentes 

organizacionais. 

Para a avaliação da subcategoria 3.1.1 foi observado que em todos os relatórios as 

atividades da auditoria interna foram mencionadas com dados quantitativos de ações 

planejadas internas e externas, como também, das ações efetivamente realizadas e as que por 

venturam requisitaram atenção extra. Em 2008, por exemplo, as ações de auditoria, tanto 

interna quanto na sede dos convenentes, foram planejadas segundo critérios de hierarquização 

que contemplaram fatores como: órgão demandante, materialidade, prejuízo potencial, risco 

iminente, complexidade e disponibilidade operacional. Pode-se então observar, que pelos 

critérios escolhidos, estão sendo considerados níveis de risco de acordo com os objetivos da 

administração pública, não deixando de ser relatadas as deficiências, como falta de pessoal 

para cumprimento do planejamento de auditoria, em ocasiões de ações emergenciais.  

No Relatório de Gestão de 2010 a avaliação da Estrutura de Controles Internos da 

autarquia obteve desempenho heterogêneo quanto à categoria Avaliação de Risco, que pode 

ser observado na Figura 09. 
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FIGURA 09 – AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS 
 

 
 
Fonte: Relatório de Gestão FNDE, 2010. 
 

Pela primeira vez, no mesmo relatório são evidenciados ao longo da descrição dos 

assuntos, os riscos a que a entidade está sujeita. Como o risco por descontinuidade por falta de 

imóvel próprio e de servidores. Em relação ao primeiro risco, foi exposto que caso não fosse 

tomada decisão da compra e reforma da sede da autarquia e, ficassem na dependência de 

aluguel de imóveis, a mesma poderia ter suas atividades paralisadas em determinado período 

caso o imóvel fosse requisitado. Quanto à falta de servidores, ao longo do período estudado a 

quantidade insuficiente foi um assunto recorrente na categoria “Organização e Pessoas” dos 

relatórios. Inclusive, utilizando-se dessa justificativa para limitação da ação da autarquia em 

algumas áreas, como a auditoria e conformidade das prestações de contas dos programas e 

convênios gerenciados pelo FNDE. No entanto, foi a primeira vez que se cogitou o risco de 

não conseguir atingimento dos objetivos da organização devido a essa situação. 

Assim como orienta o IFAC as normas de auditoria encontram-se à disposição no site 

da autarquia, contendo: 

- Manual de Auditoria Interna (http://www.fnde.gov.br/index.php/auditoria-interna) e 

- Código de Ética Setorial (http://www.fnde.gov.br/index.php/auditoria-interna)  

O subitem 3.4, o qual indaga se a estrutura de controle interno funciona na prática foi 

respondido baseando-se na Avaliação dos Controles Internos completa, reproduzida na Tabela 

02, origem da pontuação máxima atribuída, por atender totalmente. Ressalta-se que essa 

http://www.fnde.gov.br/index.php/auditoria-interna
http://www.fnde.gov.br/index.php/auditoria-interna
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avaliação, faz parte de um anexo do Relatório de Gestão 2010 e não se identifica observação 

ou informação explicativa ou avaliação qualitativa, apesar do resultado positivo para 

autarquia. Da mesma forma que não foi encontrada, também, a Declaração de Eficácia do 

Controle Interno no Relatório Anual.  

Tabela 02: Interpretação da Avaliação da Estrutura de Controles Internos 
Categoria Quantidade 

Quesitos 
Intervalo da 
Pontuação 
Mín – Máx 

Total da 
Pontuação 

Ambiente de Controle 09 09 a 45 pontos 38 pontos 
Avaliação de Risco 07 07 a 35 pontos 26 pontos 
Aspecto do Sistema de Controle 
Interno 

02 02 a 10 pontos 08 pontos 

Procedimentos de Controle 04 04 a 20 pontos 19 pontos 
Informação e Comunicação 05 05 a 25 pontos 20 pontos 
Monitoramento 03 03 a 15 pontos 12 pontos 
Total 30 30 - 150 123 pontos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Relatório de Gestão do FNDE, 2010.  
 

No que concerne à Gestão de Orçamentos e Financeira não é identificada no relatório 

a projeção de orçamento para outros exercícios, isto pode ser explicado, pela principal receita 

advir da arrecadação do salário educação. E, em relação às práticas contábeis considerando o 

princípio da competência, ou com aderência às IPSAS nada é relatado. 

 

4.1.4 Dimensão Relatórios Externos 

Por fim, o Quadro 34 apresenta a avaliação das categorias e subcategorias de práticas 

de boa governança que estão sendo adotadas e evidenciadas na autarquia pesquisada 

relativamente à dimensão Relatórios Externos. 

Quadro 34 – Avaliação da Dimensão Relatórios Externos 
Item Descrição Pontuação 

Máxima 
4. Relatórios Externos  
4.1. Publicação de Relatório Anual  
4.1.1 Divulgação ao público de Relatório Anual com Demonstrações 

Financeiras incluídas. 
1 

4.1.2 Publicação de Demonstrações Financeiras. 0 
4.1.3 Demonstrações financeiras auditadas. 0 
4.1.4 Relatório de Auditoria. 0 
4.1.5 Prestação de contas de atividades em todos os níveis fornecendo 

informações certificadas suficientes sobre se os objetivos são 
alcançados, e a forma de gestão e controle que foram realizadas. 

2 

4.1.6 Declaração de adoção ou não de normas ou códigos de governança 0 
4.1.7 Declaração de práticas de governança ainda não adotadas e previsão 

para tal. 
0 
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4.1.8 Cumprimento de prazos para os relatórios de prestação de contas das 
atividades e disponibilização em tempo hábil. 

2 

4.1.9 Publicação do relatório anual num prazo razoável após o término do 
exercício financeiro. 

1 

 Subtotal de pontos 6 
4.2 Utilização de padrões contábeis adequados  
4.2.1 Reconhecimento das normas IPSAS aplicadas nas demonstrações 

financeiras publicadas no Relatório Anual. 
0 

4.2.2 Na preparação dos relatórios e na divulgação de quaisquer desvios de 
práticas contábeis geralmente aceitos o resumo da política contábil 
contendo a base da contabilidade aplicada (caixa ou competência) 
acompanha todos os relatórios.  

0 

 Subtotal de pontos 0 
4.3 Avaliação de desempenho  
4.3.1 Medidas de processo, de resultado ou indicadores sociais com 

informações para o processo de gestão. 
2 

4.3.2 Comparações com entidades similares Benchmarking externo e 
benchmarking competitivo para aprimoramento do desempenho. 

0 

4.3.3 Avaliação das atividades da entidade e de suas realizações, com 
medidas de desempenho e de perspectivas para base de avaliações de 
desempenhos futuros. 

1 

4.3.4 Comparação do atual desempenho alcançado no ano com as medidas de 
desempenho determinadas no exercício financeiro anterior. 

1 

4.3.5 Comparação desempenho anual alcançado com as medidas de 
desempenho reais com o projetado. 

1 

4.3.6 Comentário objetivo, equilibrado e compreensível da posição e do 
desempenho financeiro da entidade, e do seu desempenho não 
financeiro, e da sua capacidade futura de assumir responsabilidades e 
compromissos. 

1 

4.3.7 Informação clara sobre o controle do que é produzido, quais são os 
insumos utilizados e qual o resultado gerado em termos de 
economicidade, eficiência e eficácia. 

2 

4.3.8 Resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as 
comunicações ratificadas pela autoridade superior. 

1 

4.3.9 Informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 

0 

4.3.10 Divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 

1 

4.3.11 Divulgação sobre decisões tomadas em decorrência da opinião da 
sociedade e de outras obtidas por pesquisas. 

1 

4.3.12 Publicação sobre informações sobre a investigação da visão dos 
usuários dos serviços sobre a adequação e qualidade dos serviços que 
recebem. 

2 

4.3.13 Divulgação de planos estratégicos, projetos futuros e futuras consultas à 
sociedade. 

1 

 Subtotal de pontos 14 
4.4 Auditoria Externa  
4.4.1 Subcomissão de auditoria para relacionamento com os auditores 

externos 
1 

4.4.2 Auditoria externa independente do executivo 2 
4.4.3 Contratação de auditoria externa 0 
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4.4.4 O órgão nacional de auditoria, que é independente em relação ao 
executivo, emite relatórios tempestivos ao legislativo e ao público (no 
mínimo uma vez por ano) sobre a integridade financeira das contas 
públicas. 

2 

 Subtotal de pontos 5 
 Total máximo de pontos 25 
 Percentual máximo de pontos 16,67 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do IFAC (2001); OCDE (2007); LC 101/00; LC 131/10. 

 Salienta-se que todas as dimensões analisadas e todos os atos da administração 

pública devem ser voltados para a transparência e accountabilitty, a não ser, aqueles que 

representem perigo à soberania do Estado. No mais, ao decidir por gastar ou não, pela 

omissão, pela falta de eficiência, o gestor da administração público deve pensar que tudo será 

alvo de divulgação com intuito de prestar contas à sociedade pela sua atuação delegada direta 

ou indiretamente pela sociedade.  

 Para o FMI (2007) a transparência fiscal beneficia igualmente os cidadãos, ao 

fornecer-lhes as informações de que necessitam para responsabilizar o governo por suas 

decisões de políticas. Além disso, a maior transparência facilita o acesso dos governos aos 

mercados internacionais de capitais. E, por seu turno, a vigilância mais intensa por parte da 

sociedade civil e dos mercados internacionais reforça o primeiro objetivo da transparência, ao 

incentivar os governos a continuar a adotar políticas econômicas corretas e consolidar a 

estabilidade financeira. 

Analogamente a transparência das ações e dos recursos financeiros consumidos nas 

políticas públicas converge para tentativa máxima de que não ocorra desvio de conduta na 

implementação, gestão e avaliação dessas políticas. Essa tentativa deve ser iniciada pelo 

sistema de controle interno das instituições públicas e dado continuidade pelo controle 

externo independente (OCDE, 2007). 

O relatório anual das entidades públicas da esfera federal é normatizado pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU) através de Instrução Normativa 63/2010 e Decisão Normativa 

CGU nº 107/2010 

Para o TCU a prestação de contas dos gestores públicos deve conter elementos e 

demonstrativos que evidenciem a regular aplicação dos recursos públicos e o relatório de 

gestão é composto por documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizado para permitir a visão 

sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão dos responsáveis por uma ou mais 

unidades jurisdicionadas durante um exercício financeiro. Devem contemplar todos os 
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recursos orçamentários e extra-orçamentários utilizados, arrecadados, guardados ou geridos 

pelas unidades jurisdicionadas, ou pelos quais elas respondam, incluídos os oriundos de 

fundos de natureza contábil recebidos de entes da administração pública federal ou 

descentralizados para execução indireta.  

4.1. Publicação de Relatório Anual 

A divulgação do relatório anual do FNDE é publicado em meio eletrônico cumprindo 

as proposições dos órgãos orientadores para governança no setor público. No entanto, não 

consta do mesmo as demonstrações contábeis da autarquia, por isso diz-se que o quesito 4.1.1 

– Divulgação ao público de Relatório Anual com Demonstrações Financeiras incluídas atende 

parcialmente ao proposto. Embora, a IN 63/2010 prescreva a apresentação das demonstrações 

contábeis com parecer de conformidade do responsável contábil, Parecer do dirigente de 

Controle Interno, assim como parecer da auditoria, essas partes inerentes à prestação de 

contas não é divulgada juntamente com o relatório anual. Desta forma, assume-se que os 

subitens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 não são contemplados pela autarquia. 

Quanto ao cumprimento de prazos para os relatórios de prestação de contas das 

atividades e disponibilização em tempo hábil dos mesmos, de acordo com Decisão Normativa 

TC nº 107/2010 o limite estabelecido para enviar ao órgão de controle externo – TCU – no 

exercício de 2010, foi até 31/3/2011. No entanto, a consulta pública ao relatório de gestão no 

site do TCU não obteve êxito, visto que para o exercício de 2010 o resultado é o mesmo 

relatório publicado no site da instituição sem nenhum dado ou comentário adicional, como 

data da entrega ou necessidade de ajustes e, para o exercício 2011, encontra-se em 

processamento. De forma que não há como saber se a autarquia cumpriu o prazo de entrega 

das prestações de contas.  

O IFAC entende como prazo razoável três meses para publicação das demonstrações 

financeiras e seis meses para divulgação do relatório de gestão após o término do exercício 

financeiro. Esses prazos engloba o tempo necessário também para as devidas correções das 

entidades fiscalizadoras superiores, no caso brasileiro, o TCU. Nos normativos sobre relatório 

de gestão, não foi encontrado prazo estipulado para divulgação no site das entidades públicas 

federais. 

Não foi encontrada nos relatórios de gestão ou no site do FNDE nenhuma menção a 

respeito da adoção ou não de algumas ou todas as normas/práticas de códigos de governança 
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aplicados ao setor público. Consequentemente, não existe, declaração de estabelecimento de 

prazos para práticas de governança ainda não adotadas por esta entidade pública. 

4.2 Utilização de padrões contábeis adequados 

A utilização de padrões contábeis adequados obteve um desdobramento de dois itens, 

os quais preconizam a convergência das Normas Internacionais de Contabilidade Pública – 

IPSAS, também editadas pelo IFAC, quanto ao reconhecimento explícito da utilização dessas 

normas nas demonstrações financeira publicadas no Relatório Anual de Gestão e o resumo da 

política contábil, principalmente, na evidenciação quanto à utilização do regime contábil 

adotado, se caixa ou competência.  

No Brasil, atualmente adota-se como registro contábil, o regime misto. Regime de 

Competência para as despesas e Caixa para as Receitas. No entanto, para a União a partir de 

2012, com a edição das NBCASP T 16.5 (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público) – Registro Contábil, Resolução CFC nº 1.132/08 deverá ser adotado o regime 

de competência para todas as transações no setor público.  

4.3 Avaliação de desempenho. 

As medidas de desempenho estão presentes nos relatórios de gestão analisados e sendo 

particularizados nos documentos de 2009 e 2010. Como medidas das metas físicas e 

alcançadas.  

As avaliações das atividades e realizações da entidade são expostas qualitativamente e 

quantitativamente, através de medidas de desempenho que oferecem perspectivas para base de 

avaliações de desempenhos futuros. Embora, não sejam identificadas medidas projetadas. 

Não existe comparação do atual desempenho alcançado com as medidas de 

desempenho determinadas no exercício financeiro anterior. Entretanto, o documento é munido 

de comparações do desempenho anual alcançado em relação às medidas de desempenho 

projetadas para o exercício em curso. 

Embora tenham divulgado os índices que compõe o Planejamento Estratégico 

Institucional (PEI), não foi possível coloca-lo em prática para o exercício de 2010, visto que 

sua finalização só aconteceu em Outubro do mesmo ano, impossibilitando sua utilização em 

2010.  

Assim, no exercício de 2010, o controle das ações executadas no âmbito do FNDE foi 

acompanhado por indicadores de eficácia e eficiência disponibilizados no Sistema Integrado 



144 

de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação – SIMEC, também 

utilizados nos relatórios anteriores. Então relacionam as descrições dos indicadores 

vinculados aos seus resultados, como demonstrado na Figura 10. 

FIGURA 10: ANÁLISE GRÁFICA DE DESEMPENHO 

 

 
 

 
Fonte: Relatório de Gestão, FNDE 2010. 

As informações são dispostas sem que seja inserido comentário a respeito dos 

indicadores elencados. No exemplo da Figura 10, o número de alunos atendidos aumenta com 

ao longo do período, no entanto, a quantidade de escolas atendidas diminui e não existe 

explicação para esse fato. E, são classificados como indicadores de eficácia. Quanto mais 

escolas atendidas, mais alunos atendidos. Mas, não é isso que se pode observar, 

inexplicavelmente aumenta o número de alunos e diminui o de escolas. 

Quanto ao desempenho financeiro nos anos de 2006 e 2007 foram encontradas 

medições acerca da execução orçamentária e financeira. A evolução do indicador de execução 

orçamentária foi apresentada de três formas distintas, primeiramente por uma tabela composta 
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pelos 18 Programas de Governo e sua respectiva execução orçamentária em moeda. Em 

seguida por um gráfico e por último, outra tabela conforme Figura 11 que demonstram as 

duas últimas formas de apresentação do indicador. 

 

FIGURA 11: ANÁLISE DO INDICADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 
 
 

 
Fonte: Relatório de Gestão (FNDE, 2006). 

 
 
Esse indicador ainda recebe atenção, destacada em uma análise descritiva das formas 

apresentadas. 
 

Ressalte-se que a proporção dos saldos orçamentários vêm diminuindo 
seguidamente, nos últimos períodos. Ao utilizar a execução orçamentária 
como indicador de eficácia do FNDE na implementação dos programas, 
projetos e ações educacionais sob sua responsabilidade, constata-se, na 
observação da tabela n.° 3, que a Autarquia vem melhorando 
consideravelmente sua performance, fato demonstrado pela queda do hiato 
do orçamento20, de 0,0866 para 0,0180. 

 
Ainda em uma nota de rodapé, é dado o conceito para hiato do orçamento.  
 

(20) Hiato do orçamento é o índice obtido da razão entre o saldo orçamentário 
e a dotação autorizada. Quanto mais próximo de zero, menor é o custo social 
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– neste caso, compreendido como as oportunidades perdidas, em razão de 
não terem sido empregadas as dotações orçamentárias consignadas ao FNDE 
e alocadas nos programas e ações educacionais. Ainda deve-se levar em 
consideração o aumento do orçamento ao longo desse mesmo período. 

 
O Relatório de Gestão do FNDE (2008) constata que mesmo com a elevação do índice 

que mede o hiato do orçamento em 0,0210 e 0,0257 em 2007 e 2008 respectivamente. 

“registrou-se progressiva redução deste índice, de 2001 a 2006, seguida de pequena elevação 

nos dois anos seguintes. Os resultados demonstram, portanto, que a organização caminha para 

a plena eficácia orçamentária”. 

No que tange ao desempenho da execução financeira o indicador é exposto de 2006 a 

2008, tomando por referência a dotação utilizada diretamente no FNDE, sendo ainda 

explicado que algumas execuções estão restritas em seu limite devido à lei. Outras, mesmo 

não estando, por vezes, têm a limitação de empenho. E, a execução parcial dessas ações 

decorre de omissão dos entes beneficiados quanto à apresentação da prestação de contas dos 

recursos recebidos em exercícios anteriores e à constituição e/ou atualização dos conselhos 

responsáveis pelo controle social dos programas. Assim, prejudicando a performance deste 

indicador. O resumo do desempenho da execução financeira no período 2006/08 é 

apresentado na Tabela 03. 

Tabela 03 – Desempenho da Execução Financeira 
Exercícios % Pagamentos % Restos a Pagar 

2006 79,33 20,67 
2007 84,45 15,55 
2008 82,91 17,09 

Fonte: Relatório de Gestão FNDE (2008). 

 

Em 2009 os indicadores de execução orçamentária e financeira passam a ser utilizados 

na avaliação particular de cada programa e ação, como também no montante do orçamento da 

autarquia, com auxílio de gráficos comparativos entre 2008 e 2009, tabelas e comentários. Em 

2010, os mesmos foram utilizados individualmente nas ações, apenas com auxílio de tabelas e 

explicações acerca de sua performance.  

Logo, percebe-se a evidência de comentários objetivos, equilibrados e compreensíveis 

da posição e do desempenho financeiro da entidade, e do seu desempenho não financeiro, mas 

não da sua capacidade futura de assumir responsabilidades e compromissos. Parcialmente 

também, atribui-se a observância dos resumos dos instrumentos de contrato, mas não de seus 

aditivos e as comunicações ratificadas pela autoridade superior.  
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Quanto à informação clara sobre o controle do que é produzido, quais são os insumos 

utilizados e qual o resultado gerado em termos de economicidade, eficiência e eficácia, não 

existe. Bem como a divulgação sobre decisões tomadas em decorrência da opinião da 

sociedade e de outras obtidas por pesquisas. Intrinsicamente, sabe-se pela natureza da 

atividade da autarquia, o fomento das políticas públicas, que é produzida condição necessária 

para sua implementação pela distribuição de recursos e tomada de contas do mesmo. Em 

relação ao resultado gerado, a execução orçamentária e financeira, á uma ideia quanto à 

existência de recursos, mas não da garantia da sua aplicação baseada no tripé da 

economicidade, eficiência e eficácia. 

Não há informações sobre a utilização de métodos comparativos com entidades 

similares, na intenção de realizar benchmarking para aprimoramento do desempenho, 

podendo ser explicado pela especificidade da atividade principal da autarquia - regulação, 

controle, definição de política e coordenação da educação; administração federal, estadual e 

municipal. Como também não foram encontrados relatos a partir subitem 4.3.9 ao 4.3.16 da 

dimensão de Avaliação de Desempenho.  

4.4 Auditoria Externa 

Os códigos que norteiam a adoção das boas práticas de governança no setor público 

reconhecem as características do ordenamento jurídico de cada país. De forma que, respeitam 

a adequação de algumas práticas que estejam vinculadas aos instrumentos legais de cada país. 

Portanto, como no Brasil o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, auxiliado 

pelo Tribunal de Contas não existe a cultura da contratação de auditoria externa. É condição 

constitucional, a independência da auditoria externa quanto ao poder executivo e, na figura do 

Parecer de Auditoria, o TCU emite parecer anual, uma vez ao ano quanto à integridade 

financeira das contas públicas. 

Para Marques e Almeida (2004) a necessidade de um relatório de auditoria externa do 

setor público simples e independente contrasta com a existência de relatórios extensos e 

pouco perceptíveis em alguns países e de relatórios sintéticos em outros.  E, que a qualidade 

da informação deve pesar sobre a quantidade da mesma. No entanto, as particularidades de 

que se reveste a atividade financeira pública e o distanciamento dos cidadãos da 

administração pública, quando comparados com o acionista de uma empresa, leva a que se 

exija mais do relatório do auditor. Estão sob julgamento questões como a avaliação da gestão, 

a fiabilidade da informação financeira pública, e se nas empresas privadas o principal objetivo 

é o lucro, nas entidades públicas pretende-se o fornecimento de um leque mais vasto de 
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informação. O direcionamento desta fiscalização da auditoria externa pode ser internalizada 

pelo seu lema para 2012: “Fiscalização a serviço da sociedade” (TCU, 2012). 

Essa nova postura da Administração junto dos cidadãos, para os autores supracitados, 

é conhecida como nova gestão pública e procura avaliar a gestão num novo enquadramento, 

que se pauta pela introdução de modelos de gestão utilizados no setor privado. 

 

4.2 RESULTADO DA PESQUISA 

4.2.1 Resultado pela Categorização  

         (Análise de Conteúdo) 

Para alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa estabeleceu-se como princípios e 

dimensões balizadoras, os propostos nos códigos específicos de governança orientados ao 

setor público classificados em quatro categorias: Padrões de Comportamento, Estrutura e 

Processos Organizacionais, Controle e Relatórios Externos.  Constatou-se, então, que diante 

das categorias escolhidas para verificar quais práticas de boa governança estão sendo 

praticadas no FNDE. As práticas mais utilizadas são as referentes às categorias de Padrões de 

Comportamento e Estrutura e Processos Organizacionais, respectivamente. Em seguida, a 

categoria Controle e por fim, a de Relatórios Externos. 

 A partir da categorização realizada foi possível avaliar a conformidade dessas 

dimensões nos relatórios de gestão, no sítio eletrônico do FNDE e em outros sítios que tivesse 

como finalidade emitir informações acerca da autarquia em estudo (TCU e Páginas de 

Transparência Pública). Como resultado da categorização foi identificado que em valores 

percentuais o FNDE agrega aproximadamente 58% das práticas de boa governança 

recomendada pelos organismos supranacionais que cuidam do tema. No Quadro 35 pode ser 

observada a pontuação de cada categoria e seus percentuais de contribuição para tal resultado. 

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi atendido, uma vez que foi possível 

estabelecer quais as boas práticas de governança estão sendo evidenciadas na autarquia 

através de seus relatórios de gestão e demais veículos de comunicação que tenham intenção 

de publicar informações a respeito da gestão desta. 
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Quadro 35 – Avaliação das Práticas de Governança Corporativa do FNDE 

Categorias 

Dimensões de Governança Resultado da Análise 
Realizada 

Pontuação 
Máxima % Pontuação 

Observada % 

1. Padrões de Comportamento 20 13,33 16 10,66 
2. Estrutura e Processos Organizacionais 48 32,00 32 21,33 
3. Controle 26 17,33 14 9,33 
4. Relatórios Externos 56 37,34 25 16,67 
TOTAL 150 100,00 88 57,99 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.2 Resultado pelo Teste Exato de Fisher 

Os dados coletados foram analisados também a partir da estatística descritiva e de 

forma complementar através de um teste para dados não paramétricos. Foram utilizadas 

comparações percentuais em relação à pontuação total considerada, como também o teste 

Exato de Fisher. A primeira etapa deste processo encontra-se evidenciada na Tabela 04, 

constando as devidas contribuições de cada dimensão no resultado obtido. Nesta situação, o 

critério de avaliação Atende Parcialmente foi agrupado com o critério Não Atende . 

Tabela 04 – Análise Percentual de 
Contribuição 

Categoria Nº % 
Padrões de Comportamento 

Atende totalmente 8 80 
Não Atende 2 20 
Total geral 10 100 

Estrutura e Processo Organizacional 
Atende totalmente 15 62,50 
Não Atende 9 33 
Total geral 24 100 

Controle 
Atende totalmente 5 38,5 
Não Atende 8 61,5 
Total geral 13 100 

Relatórios Externos 
Atende totalmente 7 25,0 
Não Atende 21 75,0 
Total geral 28 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Para a segunda etapa foi utilizado o SOFTWARE R®, versão 2012, Pacote Rcmdr, 

para desenvolvimento do teste Exato de Fisher, que de acordo com Malhorta (2001) é 
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utilizado para comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a 

fim de avaliar se as proporções observadas destes eventos mostram ou não diferenças 

significativas ou se as amostras diferem significativamente quanto às proporções desses 

acontecimentos. Ou seja, nesta pesquisa o teste tem como objetivo mostrar se existem 

evidências de que ao atender umas das dimensões de governança a autarquia deixa de atender 

outra. Ou se tendência de relação ao atender alguma delas, atender outra na mesma proporção. 

Portanto, o teste aplicado referiu-se somente a verificação da significância de relação entre as 

categorias escolhidas e não à pergunta problema do estudo. 

Foram consideradas relevantes as distribuições que obtiveram p-valor igual ou menor 

que 5%. O resultado mostrará que a hipótese nula não poderá ser rejeitada, quando o p-valor 

for igual ou menor que o nível de significância adotado. Se o resultado for maior que o nível 

de significância estabelecido, a hipótese não será aceita.  

A partir dos códigos orientadores para a governança no setor público baseado em 

variáveis (categorias), são elas: 1. Padrão de Comportamento, 2. Estrutura e Processos 

Organizacionais, 3.  Controle e 4. Relatórios Externos. Foram extraídos 75 itens (ver Quadro 

02), sendo classificados em: Atendido ou Não Atendido.   

O teste em discussão visou responder as seguintes hipóteses: 

H0: As proporções de respostas Atende/Não Atende são as mesmas para as categorias 
estudadas. 

H1: As proporções são diferentes. 

No Gráfico 01 pode ser visto que existe uma tendência de relação entre as categorias 
de atendimento do grupo Relatórios Externo. Ao analisá-lo percebe-se que, quanto a Estrutura 
e Processos Organizacionais, 66,7% informa atender totalmente os requisitos necessários para 
essa estrutura. Porém, ao analisar os relatórios Externos verifica-se uma queda proporcional 
no número de subcategorias que afirmam atender os requisitos básicos quanto a essa 
categoria. No mais, verifica-se que o p-valor está próximo de 0 (zero) concluindo assim, que 
nos anos analisado houve uma tendência de quando o FNDE atendeu à categoria ou variável 
Estrutura e Processos Organizacionais, acabou não atendendo à categoria Relatórios Externos. 
Logo, a hipótese nula é rejeitada e é aceita a hipótese alternativa, a qual determina que as 
proporções sejam diferentes. Ou seja, existe uma tendência de que ao atender a dimensão 
Estrutura e Processos Organizacionais o FNDE não atendeu a de Relatórios Externos. No 
entanto, os motivos para a existência dessa relação não puderam ser descritos neste estudo, 
por não serem objeto do mesmo. 
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Gráfico 01 – Estrutura e Processos Organizacionais X Relatórios Externos 

 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
 

Quanto ao Gráfico 02 verifica-se que na categoria Padrões de Comportamento 80% 

informa atender totalmente os requisitos necessários para esta categoria. Porém, ao analisar 

Estrutura e Processos organizacionais, 66,67% atendem. Verifica-se uma queda, mas não 

significativa, no número de subcategorias que afirmam atender os requisitos básicos quanto a 

essa categoria.  

Gráfico 02 – Padrões de Comportamento X Estrutura e Processos Organizacionais 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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Portanto, ao verificar que o p-valor está próximo de 1 (um) constata-se, que nos anos 

analisados houve  uma tendência de quando o FNDE ao atender a dimensão Padrões de 

Comportamento, atendeu também a dimensão Estrutura e Processos Organizacionais. 

Em relação ao Gráfico 03 observa-se que na categoria Estruturas e Processos 

Organizacionais 66,67% demonstra atender totalmente os requisitos necessários para esta 

categoria. Enquanto, 61,54% da categoria Controle Interno não atende aos critérios 

considerados para pesquisa. O gráfico mostra que existe uma relação significativa, pois o p-

valor (0,1647) indica que a causa do não atendimento do controle interno não advém do 

atendimento à categoria comparada, mas a outros fatores. 

Gráfico 03 – Estrutura e Processos Organizacionais X Controle Interno 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 
No estudo, mais dois Gráficos resultaram em um p-valor próximo de zero (0). O 

Gráfico 04, indicando que existe uma tendência da categoria Relatórios Externos não ser 

atendida por motivos relacionados à categoria Padrões de Comportamento, a qual é atendida.  

E, no Gráfico 05 a categoria de Controle Interno pode não ser atendida também, por 

conta da de Padrões de Comportamento. Isto pode ser um indício de que a categoria que mais 

atendeu ao padrão de governança aplicada ao setor público, pode ser fator preponderante para 

as categorias elencadas neste estudo que não atenderam ao serem comparadas com a mesma. 
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Gráfico 04 – Padrões de Comportamento X Relatórios Externos 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
 

Gráfico 05 – Padrões de Comportamento X Controle Interno 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa.
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CONCLUSÃO 

Esta investigação apresentou como objetivo precípuo analisar quais práticas da boa 

governança encontram-se evidenciadas nos Relatórios de Gestão do Fundo Nacional de 

Educação - FNDE de acordo com os códigos orientadores para o setor público favorecendo o 

disclosure público. Nas dimensões propostas pelo IFAC, quais sejam: Padrões de 

Comportamento, Estrutura e Processos Organizacionais, Controle e Relatórios Externos.  

As organizações públicas e privadas guardam semelhanças no que diz respeito à 

governança organizacional. A separação propriedade e gestão, a qual gera os problemas de 

agência, os mecanismos de definição de responsabilidades e autoridade, o acompanhamento, 

controle e avaliação na execução das políticas e objetivos escolhidos, são alguns problemas 

comuns entre as duas organizações. 

No caso do setor público, as práticas de gestão escolhidas poderão determinar o 

sucesso ou fracasso da implantação de suas políticas públicas, inclusive a educacional.  No 

momento de sua implantação, boas políticas podem se mostrar inatingíveis ou fracassarem, 

em virtude de práticas de gestão ineficazes. Problemas associados à divisão do poder, falta de 

clareza na definição de objetivos, dificuldades no estabelecimento e mensuração das metas, 

falta de incentivo para o funcionalismo e baixo nível de controle e fiscalização concomitante 

podem ser empecilhos a obtenção de um resultado eficiente dos planos e à continuidade 

legítima dos serviços prestados, bem como motivo do baixo nível de atendimento da 

necessidade dos cidadãos.  

A análise de conteúdo realizada neste estudo demonstrou que a mudança constante de 

padrão e leiaute dos relatórios prejudicou a coleta sequencial de alguns dados para efeito de 

comparação ao longo do período. Algumas informações contidas em relatórios de um 

exercício não se encontravam em outros, como dos dados da comunicação com as partes 

interessadas e as resoluções do Conselho Deliberativo, por exemplo.  

A categorização das informações coletadas resultou em um índice geral de 

conformidade com as boas práticas de governança aplicada ao setor público. Constatou-se que 

a autarquia atingiu um índice de aproximadamente 58% na aplicação destas práticas (Tabela 

08). As dimensões Padrão de Comportamento e, Estrutura e Processos Organizacionais, 

obtiveram um percentual de 80% e 62,5% de atendimento respectivamente, enquanto a 

dimensão Controle obteve 38,5% e a Relatórios Externos 25%.  
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Prosseguindo, a análise realizada através do Teste Exato de Fisher demonstrou 

substancial relação entre o atendimento de uma dimensão em detrimento de outra. Sendo o 

caso da dimensão de Relatórios Externos, com tendência de não atendimento por conta do 

acolhimento das dimensões de Estrutura e Processos Organizacionais e Padrão de 

Comportamento. Portanto, a instituição autárquica não atendeu todas as quatro dimensões ao 

mesmo tempo, consideradas para o padrão de aplicação das práticas de governança aplicada 

ao setor público.  

Os princípios integridade, transparência e accountability devem estar materializados 

nessas dimensões e perpassar pelos objetivos e processos que conduzam a instituição pública 

fomentadora de políticas públicas educacionais ao seu objetivo. Apesar das evidenciações de 

informações essenciais para o entendimento e julgamento da gestão da entidade estar à 

disposição nos seus relatórios de gestão e devidamente publicado, os mesmos têm 

eminentemente a finalidade de prestação de contas anual ao Tribunal de Contas da União 

(TCU), pois como órgão de fiscalização superior tem autoridade para exigir relatórios 

específicos, não sendo o caso das demais partes interessadas que encontram-se fora do ciclo 

do orçamento, da decisão pública e fiscalização. 

Embora a autarquia não tenha declarado implementar voluntariamente as práticas de 

governança aplicadas ao setor público, foi possível identificar diversas características 

atinentes ao padrão.  Diante desse cenário, foi possível concluir que para o estudo em questão 

a entidade pública consegue atender aos requisitos genéricos estabelecidos pelos códigos 

orientadores internacionais, indispensáveis a qualquer organização que almeje atingir sua 

missão de forma eficaz e eficiente, mas não os mais específicos, os quais contemplam as 

necessidade de informação e prestação de contas, necessários à uma avaliação e tomada de 

decisão mais independente por conta das partes interessadas do Estado, como no caso da 

dimensão Relatórios Externos. 

O papel desempenhado pela Contabilidade na governança aplicada ao setor público é o 

de controlar de forma a salvaguardar o dinheiro público, guiar a entidade a atingir seus 

objetivos e gerar informações contábeis financeiras e não financeiras nos padrões 

internacionais. No entanto, na dimensão Relatórios Externos ficou evidenciado que os 

demonstrativos contábeis do Fundo não foram publicados junto ao seu Relatório de Gestão. 

Portanto, constatou-se que o papel da contabilidade não é totalmente alcançado pela ausência 

de tais informações. 
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O resultado encontrado está em consonância com a revisão da literatura pesquisada 

que discorre sobre os benefícios da boa governança em um Estado Social de cunho 

democrático, como conhecimento e participação das decisões dos gestores públicos, 

informações e prestação de contas com responsabilização dos decisores e gestores de recurso, 

como também a chance da avaliação do desempenho de suas atividades às partes interessadas 

no processo da prestação do serviço público. Porém, com um conteúdo ainda restrito e 

discussões iniciais acerca da inserção das práticas de boa governança na área pública.  

Entretanto, é perceptível a intenção do TCU em adequar-se aos padrões de controle e 

prestação de contas dos organismos internacionais, ao tentar formatar os relatórios de gestão 

segundo suas recomendações, mesmo não tendo chegado a um padrão de equivalência quanto 

ao prescrito pelos códigos voltados ao setor público. Ainda que o padrão exigido pelo TCU 

seja o mínimo a ser oferecido, pode vir a ser complementado e/ou simplificado com auxílio de 

gráficos, tabelas e glossário dos verbetes técnicos pelas entidades do setor público.  

A finalidade das práticas de boa governança no setor público não é tornar-se um pré-

fabricado em um só molde, mas auxiliar no sentido de garantir um equilíbrio adequado entre a 

liberdade de gerir, a prestação de contas e os legítimos interesses das diferentes partes 

interessadas. Por isso, deve-se tomar precauções para que a simples replicação das práticas 

sem análise do ambiente de gestão e, de causa e efeito, não se torne mais um modelo de uma 

gestão mandatória. Necessitando, portanto, guardar respeito às limitações das entidades 

públicas brasileiras. 
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APÊNDICE 

 
Relatório de Gestão do FNDE - Exercício de 2006  

Quantidade de Páginas: 269 

1. Informações Gerais 

Modelo Organizacional 

 
 

Novo modelo organizacional e redesenho do planejamento estratégico, tático e operacional da instituição. Definido 
os seguintes direcionadores estratégicos: 
- missão do FNDE: “prover recursos e executar ações para o desenvolvimento da educação”; 

- visão de futuro: pretende-se que, com a atuação da instituição, seja propiciada “educação de qualidade e acesso 
garantido a todo cidadão”; 
Valores organizacionais: que privilegiam os seguintes princípios: 

• Transparência – definição e publicidade tempestiva e com clareza de critérios de atendimento aos públicos-
alvos do FNDE, dotando-os de informações institucionais que possibilitem a participação cidadã. 

• Controle Social – fortalecimento da atuação participativa em todas as esferas administrativas, no que tange 
ao acompanhamento dos processos de elaboração, execução e controle das ações, dos projetos e programas 
educacionais de competência da organização, de modo a promover o exercício da cidadania. 

• Inclusão Social – promoção de ações que possibilitem a igualdade de condições a todo cidadão de ascender 
educacionalmente, de modo a contribuir para a redução da desigualdade social. 

• Excelência – superação constante do desempenho organizacional, vislumbrando primazia em todas as etapas 
(desenvolvimento, execução, controle e manutenção dos resultados das ações, programas e projetos 
educacionais). 

• Avaliação Permanente – adoção de política constante de aferição qualitativa e quantitativa das ações, 
projetos e programas educacionais, visando propiciar subsídios à atuação institucional. 

• Empreendedorismo – atuação fundamentada na trilogia: flexibilidade, inovação e excelência; 
 Desafios a serem logrados: 
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1. - eficiência na gestão do salário-educação; 

2. - eficiência na gestão dos programas finalísticos; 

3. - fortalecimento institucional permanente; 

4. - busca permanente de parcerias estratégicas; 
5. - eficiência em compras governamentais; 

6. - eficiência na gestão da tecnologia da informação; e 
7. - fortalecimento da gestão do conhecimento. 

2. Estrutura Organizacional do FNDE 

Apresentação da nova 
estrutura organizacional 

Presidência é exercida por um titular indicado pelo Ministro de Estado da Educação e nomeado pelo Presidente da 
República. 

Órgão colegiado: Conselho Deliberativo (Presidente - Ministro da educação). O Presidente do FNDE é um dos 
membros do Conselho e te como principais funções deliberar sobre: 

a) a assistência financeira a estados, ao Distrito Federal, a Municípios e entidades nãogovernamentais para ações e 
projetos educacionais; 

b) concessão de bolsas de estudo ou de auxílio relativo a programas voltados para o desenvolvimento da educação; 
c) a nomeação e a exoneração do titular da Auditoria Interna; e 

d) a aprovação das contas do Presidente do FNDE. 

Pessoas e Organização Composição de servidores com uma análise quantitativa e qualitativa do quadro de servidores efetivos, prestadores 
de serviço e estagiários. Dos 224 servidores de nível intermediários, 56% têm nível superior. Quanto ao gênero, 56% 
dos servidores ativos permanentes são mulheres. Divulgação dos projetos para educação continuada e qualidade de 
vida. Descrição completa da distribuição de recursos financeiros por ação e de diárias e passagens. 

Projeto Ambientação 
Institucional (PAI) 

O resultado do desenvolvimento de ações desse projeto resultou na formação de um melhor ambiente de trabalho, 
despertando nos servidores da Casa a motivação e a compreensão do significado de suas atividades, dando-lhes a 
oportunidade de aprender, conhecer, participar,crescer e exercer cada vez melhor as atribuições que lhes são 
confiadas. Foi mencionado o esforço para ações voltadas para melhora do relacionamento intra e interpessoal. 
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Compras e contratos 
governamentais 

Iniciou-se a implantação do Módulo de Modernização nas áreas de Compras, Material e Patrimônio, com a 
consolidação das recomendações tratadas em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, para o aperfeiçoamento 
contínuo dessas áreas. 

Aquisição do edifício 
sede 

Foi concretizada a negociação da aquisição do Edifício Áurea, por um valor total de R$ 23.600.000,00. Esse valor 
negociado foi fixado por uma avaliação oficial da Caixa Econômica Federal. 

Recursos tecnológicos Buscando alcançar eficiência nos processos de gestão do salário-educação, dos programas finalísticos e nas compras 
Governamentais e, aliado a este fato, a importância de sua missão nas ações de desenvolvimento social, promovidas 
pelo Governo Federal, a Autarquia tem cada vez mais trabalhado no planejamento e na modernização de seus 
recursos tecnológicos. Reconhecendo a necessidade das tecnologias da informação e para consecução de seus 
objetivos organizacionais foi implementado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), entre 2007 e 
2010.  

Elenca as realizações na área de tecnologia e os fatores que justificam a necessidade destes investimentos. 

Projeto de fortalecimento 
institucional 

Em 2004, deu-se início à política de fortalecimento institucional permanente do FNDE, contando-se com o apoio das 
atividades de consultoria da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  Com objetivo de ampliar a eficiência, a qualidade e 
a transparência da atuação da Autarquia, adotando-se como princípios basilares: ênfase nos resultados, 
responsabilização, autonomia, estabelecimento de parcerias responsáveis, trabalho em rede, utilização da 
informação como instrumento gerencial, diálogo público, controle social, e monitoramento, avaliação, 
articulação e relacionamento de alto nível com os entes da federação, visando à obtenção de maior efetividade 
nas atividades realizadas pela Instituição. O valor total do contrato R$ 3.216.098,00 

II – ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Superávit do salário-
educação 

Quadros, gráfico e análises comparativas do orçamento atual com de anos passados, explicando o motivo do 
aumento do orçamento.  Como também, a distribuição dos recursos por ações orçamentárias.  

 A partir do advento do Decreto n.º 4.950/04, que dispõe sobre a arrecadação das receitas de órgãos, fundos, 
autarquias, fundações e demais entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, o superávit 
financeiro da arrecadação do salário-educação, assim como o produto da sua aplicação no mercado, passou a integrar 
as disponibilidades do Tesouro Nacional.  Acumulado de (1999 a 2006) - R$ 3.056.295.295,23. 

Execução Orçamentária 
da Receita e da Despesa 

Quadro descrito da Execução financeira por programa e ação de governo. Percebe que a maior parte da execução do 
orçamento é com a transferência de QUOTA-PARTE DOS ESTADOS E DO DF DO SALÁRIOEDUCAÇÃO e 
com programa Brasil Escolarizado, o qual objetiva contribuir para a universalização da educação básica, 
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assegurando equidade nas condições de acesso e permanência, em seus três níveis. 

Indicador de execução 
orçamentária 

Cita este indicador para demonstração do desempenho da execução orçamentária. De 0,0866 em 2001 para 0,0180 
em 2006. Essa redução representa a diminuição do hiato do orçamento.  Hiato do orçamento é o índice obtido da 
razão entre o saldo orçamentário e a dotação autorizada. Quanto mais próximo de zero, menor é o custo social – 
neste caso, compreendido como as oportunidades perdidas, em razão de não terem sido empregadas as dotações 
orçamentárias consignadas ao FNDE e alocadas nos programas e ações educacionais. Ainda deve-se levar em 
consideração o aumento do orçamento ao longo desse mesmo período.  

Desempenho da 
execução financeira 

Algumas execuções estão restritas em seu limite devido à lei. Outras, mesmo não estando, muitas vezes, têm a 
limitação de empenho, a execução parcial dessas ações decorrente de omissão dos entes beneficiados quanto à 
apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos em exercícios anteriores e à constituição e/ou atualização 
dos conselhos responsáveis pelo controle social dos programas, como também de deduções financeiras ocorridas em 
função do saldo apurado na conta corrente do programa em 31 de dezembro de cada ano, quando superiores a 30% 
do montante previsto para repasse no exercício corrente. Prejudicando a performance deste indicador. 

Fontes de recursos  Demonstrações percentuais e em valores das fontes de recursos. Com gráficos e tabelas. 

Contabilidade Listas de atividade inerentes ao setor contábil em uma entidade pública. Sem anormalidades. 

Prestação de contas Realização de 28 eventos em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa (ISC), a Secretaria-Geral de Controle 
Externo do Tribunal de Contas da União (Segecex/TCU), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) e Diretorias do FNDE, com o objetivo de orientar e capacitar conselheiros, agentes multiplicadores do 
controle social, gestores públicos e contadores, inclusive o terceiro setor, sobre prestação de contas e ações 
financiadas pela Autarquia. Dos convênios firmados em 2005, neste exercício constam 254 convênios com 
inadimplência efetiva por omissão de prestação de contas e 126 com inadimplência efetiva por irregularidade 
documental. 

Ver Tabela p. 114. 

III – DESEMPENHO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS NO ÂMBITO DO FNDE 

Descrição dos programas 
e ações 

Da página 130 a 246, constam as ações com metas físicas e financeiras previstas e realizadas, gráficos e dados 
estatísticos. Anexos com tabelas explicativas com dotações, ações, previsões e execuções são bem claras. 

Compras 
governamentais 

Relação de pregões, contratos, dispensas e inexigibilidades. Com respectivos objetos, solicitantes e valores.  
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 Não constam anexos com recomendações dos órgãos de controle. 

 

 
 

Relatório de Gestão do FNDE - Exercício de 2007  
Quantidade de Páginas: 286 

Capítulo I - Aspectos Institucionais 

Introdução Apresentação do fundo mensurando o resultado de algumas de suas atividades e ações e divulgação do Mapa 
Estratégico com os direcionadores estratégicos da entidade. 

Conhecendo a estrutura Apresenta um organograma hierárquico do FNDE e destaca o Conselho Deliberativo, foram baixadas 73 resoluções. 

Comunicação Social Assessoria de Comunicação do FNDE vem correspondendo às demandas de dar publicidade às questões da educação 
pública do país, promovendo cada vez mais a imagem positiva do FNDE junto aos públicos externo e interno. Foram 
435 inserções na mídia visando divulgar os programas e ações do FNDE. Em 2006 foram 289 solicitações de 
entrevistas e em 2007, 536 solicitações. Esta estatística revela que o FNDE conseguiu, em menos de três anos, 
construir um conceito positivo na mídia e, principalmente, tornar a Autarquia mais conhecida junto à opinião 
pública. Informa o aumento significativo de jornalistas de TV, jornais, rádios, sítios eletrônicos e revistas que 
procuraram fonte de informação segura e transparente. 

Auditoria Interna Com a finalidade de cumprir suas competências regimentais, a Auditoria Interna equilibrou o foco de sua atuação 
entre as ações de controle externas no âmbito do FNDE (auditorias in loco) e os atos de gestão interna. A seleção das 
entidades para a inclusão no PAINT, para o exercício de 2007, priorizou as demandas advindas dos Ministérios 
Públicos, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Foram acrescidas verificações nas 
execuções de outros convênios/repasses existentes no âmbito dos municípios fiscalizados, abrangendo os recursos 
repassados nos exercícios de 2005 e 2006. Os critérios técnicos, como materialidade, criticidade e relevância, foram 
adotados de forma suplementar na realização desses trabalhos. Foram realizadas 98 auditorias em uma abrangência 
de 530 repasses/convênios auditados in loco. 

Iniciou-se, em 2007, a reestruturação do setor de Auditoria Interna face às demandas do Programa de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). Dentre estas ações, destacam-se: 
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• elaboração de resolução específica; e 

• elaboração de manual de procedimentos de ação de controle do FNDE. 

Ouvidoria A atividade de Ouvidoria começou a ser exercida, cumulativamente, pela Auditoria Interna, com a finalidade de 
otimizar os procedimentos referentes ao recebimento, análise inicial e encaminhamento das denúncias recebidas. Foi 
desenvolvido, no exercício de 2007, o Sistema de Ouvidoria (Sisouvidor), em fase experimental. Registrou-se o 
recebimento de 477denúncias. 

Administração Com crescimento do orçamento e das competências a Autarquia continua se deparando com insuficiência 
quantitativa de recursos humanos, para cumprir as responsabilidades que lhe são atribuídas. Embora, esteja 
aguardando realização de concurso para provimento de 78 cargos vagos na Carreira de Financiamento e Execução de 
Programas e Projetos Educacionais e 113 cargos vagos na Carreira de Suporte Técnico ao Financiamento e Execução 
de Programas e Projetos Educacionais, totalizando 191 cargos.  

Pessoas e organização Quanto ao quadro funcional, foi realizada uma avaliação quantitativa e qualitativa. É constituído de 311 servidores 
permanentes, 414 prestadores de serviço e 245 entre comissionados, cedidos e outros. Totalizando 970 pessoas 
compondo a força de trabalho. No conceito de força de trabalho, não se consideram as atividades relativas à 
segurança, manutenção, transporte, limpeza, serviço de copa.  
O quadro de servidores “ativo permanente” do FNDE é constituído por 391 pessoas – contando com 80 cedidos-, 
sendo: quatro servidores de nível auxiliar (1,0%), 224 de nível intermediário (57%) e 163 de nível superior (42%), 
incluindo titulações acadêmicas de especialização e pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  

Quanto ao gênero, a maior parte dos servidores ativos permanentes é constituída de mulheres (218), correspondendo 
a 56%. 

Referindo-se à faixa etária dos servidores, grande maioria tem idade acima dos 41 anos, alcançando cerca de 
89,51%. Este foi um dos indicadores que provocou a realização do concurso público que irá minimizar os problemas 
de carência de pessoal, bem como viabilizar a transferência da expertise acumulada dos servidores atuais para a 
consecução das finalidades institucionais e 

do desempenho organizacional. 

Planejamento Deu continuidade ao processo de realização de reforma ampla, iniciado em 2004, focada no fortalecimento 
institucional e na modernização gerencial, com redesenho de processos e planejamento estratégico. O mapeamento 
dos processos de trabalho é uma ferramenta gerencial capaz de traduzir a forma de ação da organização. Assim, 
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configura-se em importante recurso para possibilitar que se conheça a Instituição como um todo, proporcionando 
informações para dinamizá-la e modernizá-la. 

Capítulo II - Aspectos Orçamentário e Financeiro 

Contribuição do salário-
educação 

A contribuição social do salário-educação que se encontra prevista no § 5.º do art. 212 da Constituição Federal de 
1988, é calculada com base na alíquota de 2,5% incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a 
qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais, e distribuída, proporcionalmente, em 
quotas aos estados, ao 
Distrito Federal, aos municípios e à União, segundo critérios estabelecidos em lei. 

O valor recolhido ao INSS e diretamente ao FNDE constitui, por definição, a arrecadação bruta. Após dedução de 
1%, a título de taxa de administração, em favor do INSS sobre o valor por ele arrecadado, chega-se à arrecadação 
líquida. Do valor líquido arrecadado, 10% dos recursos são desvinculados, objetivando ampliar a execução de ações 
e programas educacionais geridos pelo FNDE, em benefício direto das redes públicas de ensino da educação básica 
estadual, distrital e municipal. 
Os outros 90% da arrecadação líquida são destinados à quota federal, na proporção de 1/3, e à quota estadual, 
distrital e municipal, correspondentes a 2/3. 
Os recursos da quota federal, acrescidos dos 10% desvinculados, como também da quota devida aos demais entes 
federados, se destinam a financiar programas, projetos e ações educacionais. 

Execução Orçamentária 
da Receita e da Despesa 

Execução orçamentária e financeira por programa e ação de governo demonstrada em um quadro. 

Desempenho da 
execução orçamentária 

A dotação utilizada, no montante de R$ 12,40 bilhões, foi calculada pelo somatório da execução ocorrida 
diretamente no FNDE e por aquela havida nas Unidades Gestoras (UGs) para as quais o FNDE efetuou 
descentralizações de créditos, permitindo uma execução da ordem de 97,90% da dotação final do exercício. 

O saldo orçamentário não utilizado na dotação final se evidenciou, sobretudo, em face dos limites de movimentação 
e empenho impostos pelo Decreto n.º 6.046, de 22 de fevereiro de 2007, e pela não utilização, pelas UGs 
recebedoras, da totalidade dos créditos descentralizados pelo FNDE. O índice de performance da execução 
orçamentária caiu de 0,0866 em 2001 para 0,0210. Mas, subiu um pouco comparada a 2006, 0,0180. 

Desempenho da Encontra-se demonstrativo resumido da execução orçamentária e financeira por grupo de natureza de despesa, 
esclarecendo o motivo da não execução e suas particularidades. O percentual geral alcançado foi de 84,45% . A 
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execução financeira reserva de contingência teve dotação e devido à sua natureza orçamentária não foi executada. 

Fontes de recursos • Recursos Ordinários,  

• Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

• Contribuição do Salário-Educação 

• Contribuições sobre Concursos de Prognósticos 

• Demais fontes 

 

Registros Contábeis e 
Prestação de Contas 

Os atos e fatos administrativos foram escriturados por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal – Siafi, em conformidade com arcabouço legal que rege a Contabilidade Pública, de forma que 
pode ser evidenciada a situação dos aportes das receitas da Autarquia e das despesas realizadas pela Administração. 
Em 2007, foram 23.481 prestações de contas, 1.351 relativas a convênios e 22.630 a transferências automáticas.  

CAPÍTULO III - Desempenho dos Programas e Ações Governamentais 

Desempenho das ações Nesta parte do relatório encontram-se apresentadas as informações relativas à execução das ações e programas 
orçamentários do FNDE, divididas em duas seções. Para cada ação foi apresentado quadro síntese com suas metas 
físico-financeiras, demonstrando-se a execução financeiro-orçamentária nas suas três fases – empenhada, liquidada e 
paga. 

Análise qualitativa, descrevendo o ambiente social e econômico para atuação da política de educação comentada. 
Composta por diversos tipos de gráficos, tabelas, quadro de valores analíticos e sintéticos.  

Anexos Quadro das licitações com modalidades, objetos, valores e status. Quadro dos contratos da autarquia e das compras 
por inexigibilidade e dispensa de licitação. 
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Relatório de Gestão do FNDE -Exercício de 2008  

406 páginas 

Capítulo I - Aspectos Institucionais 

Aspectos institucionais  Os principais direcionadores estratégicos que balizam a gestão organizacional e dos tópicos caracterizadores da 
Autarquia – suas competências, estrutura organizacional e órgão colegiado – e que reunidos se convencionou 
denominar aspectos institucionais. 

Principais atendimentos As principais formas de atendimento são: 

• o repasse das quotas-partes da contribuição social do salário-educação dos entes federados; 

• a complementação da parcela federal relativa ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); 

• a transferência legal de recursos voltados, entre outros aspectos, à alimentação escolar, transporte escolar, 
educação de jovens e adultos e manutenção de escolas; 

• a transferência voluntária para financiamento de projetos e atividades educacionais; e 

• a aquisição direta e distribuição de livros. 

Composição do 
Conselho Deliberativo 

I - o Ministro de Estado da Educação (Presidente) 
II - o Presidente do FNDE; 

III - o Procurador-Chefe do FNDE; 

IV - o Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação; 

V - o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação; 
VI - o Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação; 

VII - o Secretário de Educação Especial do Ministério da Educação; 
VIII - o Secretário de Educação a Distância do Ministério da Educação; e 

IX - o Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. 

As principais atribuições 1. Assistência financeira a estados, ao Distrito Federal, a municípios e entidades não governamentais para ações 
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do colegiado são de 
deliberar sobre: 

 

e projetos educacionais; 

Concessão de bolsas de estudo ou de auxílio relativo a programas voltados para o desenvolvimento da 
educação; 

2. Nomeação e a exoneração do titular da Auditoria Interna; e 
3. Aprovação das contas do Presidente do FNDE 

Procuradoria Federal  

Auditoria Interna Elaboração de informações, memorandos, notas técnicas, ofícios, pareceres e relatórios para órgãos de controle 
externo, TCU e Ministério Público. 

Pessoas e Organização  Incremento da política de incentivo aos servidores,Programa que visam melhorar a qualidade de vida, progressão 
funcional, benefícios diversos. 

Compras e contratos 
governamentais 

Reforçou a importância dos procedimentos pré e pós-licitatórios criando as Coordenações de Articulação e Controle 
e de Mercado e Qualidade. Quadro de todos os pregões eletrônicos com objeto e valor. 

Recursos logísticos, 
patrimônio e tecnologia 

 

Planejamento Descrição das ações a serem realizadas em 2008 

Capítulo II – Aspectos Orçamentários e Financeiros 

Orçamento Quadros explicativo, comparações com anos anteriores e dotações detalhadas para cada programa. 

Execução da Receita e 
da Despesa 

Execução orçamentária e financeira por programa e ação de governo – em 2008. 

Execução Financeira Tabelas explicativas e gráficas. 

Origem dos Recursos Tabelas demonstrativas das origens dos recursos. 

Coordenação-Geral de 
Contabilidade e 
Acompanhamento de 
Prestação de Contas – 

Maior atenção para conferência e aprovação das prestações de contas dos entes conveniados e beneficiários de ações 
descentralizadas. Esta coordenação é responsável pela gestão dos processos de contabilidade, prestação de contas e 
tomada de contas especial, bem como pela adequação das atividades das coordenações aos normativos dos órgãos de 
controle interno e externo e da administração financeira. 
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CGCAP 

Capítulo III - Informações aos Órgãos do Controle Interno e Externo 

  

Capítulo IV - Desempenho dos Programas e Ações - Seção A 

Quadro de avaliação de 
cada programa. 

 

Apresentação dos objetivos, descrição do ambiente sócio econômico, avaliação da execução físico-orçamentária e 
financeira. 

Complementado por gráficos, tabelas e análises críticas do desempenho. 
 

Tipo de Programa:Finalístico 
Objetivo Geral:Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de 
acesso e permanência. 

Gestores do Programa: 

- Gerente 
Daniel Silva Balaban 

- Gerente executivo 
Adalberto Domingos da Paz 

Indicadores / parâmetros utilizados para avaliação do programa 
- Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos 

- Taxa de frequência bruta ao Ensino Médio 
- Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos 

- Taxa de frequência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos 
- Taxa de frequência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos_ Processos e Técnicas  

Unidade responsável pelo programa 
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Secretaria de Educação Básica 

Público alvo 
Crianças, adolescentes e jovens. 

Capítulo IV- Desempenho dos Programas e Ações - Seção B 

Anexos Recomendação do órgão ou Unidade de Controle Interno 

 Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno 

Relatório de Gestão do FNDE - Exercício de 2009 
157 páginas 
Mudança de layout 

Identificação: Vinculação, normas de criação, principal atividade econômica, etc 

Objetivos e metas 
institucionais e/ou 
programáticos 

Missão: Prover recursos, gerenciar programas e executar ações para o desenvolvimento da educação, visando 
garantir ensino de qualidade a todos os brasileiros. 

FNDE tem por finalidade captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de projetos educacionais 
nas áreas de ensino, pesquisa, alimentação escolar, 

material escolar e bolsas de estudo, bem como gerenciar projetos e executar ações para o desenvolvimento da 
educação, visando garantir ensino de qualidade a todos os brasileiros; e observar as diretrizes estabelecidas pelo 

Ministério da Educação - MEC. 

Programas e Ações sob a 
responsabilidade da 
unidade 

Relação de programas: programa por rubica. O programa macro Ex. Programa 1.061 - Brasil Escolarizado: 21 itens 
de despesas entre projetos e atividades (gestão administrativa, publicidade). 

Valores de dotação e despesa por itens e totais. Resultado financeiro nas ações e gráficos comparativos com o 
exercício anterior.  

Programação 
Orçamentária 

Pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos, reserva de contingência.  

Execução Orçamentária Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa, Despesas por Modalidade de Contratação, 
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Execução Orçamentária por Programa de Governo. 

Indicadores de 
Desempenho 

Em maio de 2009, foi instituído o Grupo de Trabalho de Monitoramento e Avaliação (GTMA) a fim de apoiar e 
fortalecer o processo de monitoramento e avaliação dos Programas e Projetos Educacionais do FNDE, fornecendo 
subsídios para a mensuração de desempenho por meio de indicadores. Implementação de novo ciclo de Planejamento 
Estratégico do FNDE 2010-2011, utilizando a metodologia Balanced Scored Card – BSC. 

Composição do quadro 
de recursos humanos 

Análise crítica sobre a situação dos recursos humanos: 

Recomendações do 
Órgão ou Unidade de 
Controle Interno 

Constam do anexo I as recomendações e providências adotadas 

PLANO DE 
PROVIDÊNCIAS 
ALUSIVO AO 
RELATÓRIO DE 
AUDITORIA ANUAL, 
EXERCÍCIO DE 2008. 

Relatório de Auditoria e manifestação da unidade 

Decisão/Acórdão Constam do Anexo II com determinação/recomendação, setor responsável e providências adotadas. 

Comunicação Ao contrário dos anos de 2006, 2007 e 2008 não se faz referência aos dados relativos à Assessoria de Comunicação e 
nem aos atendimentos realizados. 
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Relatório de Gestão do FNDE - Exercício de 2010  

194 páginas 
 Mudança de layout 

 

Identificação: Vinculação, normas de criação, principal atividade econômica, etc. 

RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONAIS DA 
UNIDADE 

O FNDE contratou consultoria especializada para, junto com seus servidores, construírem o Planejamento 
Estratégico. 
Assim, durante seis oficinas, foi elaborado o Planejamento Estratégico 2010-2015 do FNDE. Foram elaborados os 
referenciais estratégicos iniciais: Missão, Visão, Valores Institucionais e Mapa Estratégico. Dessa forma, a Missão 
do FNDE para o período passou a ser: prestar assistência financeira e técnica e executar ações que contribuam para 
uma educação de qualidade a todos. (os pontos relacionados com GASP p. 21 e 22) 

ESTRATÉGIA DE 
ATUAÇÃO FRENTE 
ÀS 
RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONAIS 

Pouca maturidade em gerenciar projetos – o Nível de Maturidade no Gerenciamento de Projetos do FNDE é de 1,78 
– foi instituída a Unidade de Escritório de Projetos – EP/FNDE elaboração de relatórios técnicos contendo a 
aplicação da metodologia Balanced Scorecard no diagnóstico institucional, a proposta de revisão necessária à 
implementação do planejamento estratégico e a análise SWOT do FNDE, que resultaram na definição e alinhamento 
dos direcionadores estratégicos, Missão, Visão, Valores Institucionais e Mapa Estratégico. Após a construção do 
Mapa Estratégico, foram estabelecidos indicadores estratégicos que buscam traduzir a evolução de cada objetivo 
estratégico. Para esses indicadores, foram estabelecidas metas estratégicas de forma a medir o alcance dos resultados 
nos próximos anos. 

PROGRAMAS DE 
GOVERNO SOB A 
RESPONSABILIDADE 
DA UJ 

Relação de programas: programa por rubrica. O programa macro Ex. Programa 1.061 - Brasil Escolarizado: 21 itens 
de despesas entre projetos e atividades (gestão administrativa, publicidade). 
O Programa 1061 – Brasil Escolarizado, que é gerenciado e executado pelo FNDE, é um dos programas 
estruturantes que compõe a política pública educacional do Governo Federal, pois visa contribuir para a 
universalização da Educação Básica, assegurando a equidade nas condições de acesso e permanência dos alunos à 
educação infantil, ao ensino fundamental e médio e à educação de jovens e adultos. Abrange 5 ações com gestão da 
autarquia e 03 que não são dela. Informações sobre os resultados alcançados: de 05 objetivos 01 teve baixa 
probabilidade de alcance da meta, 02 foram prejudicados pela mudança de faixa etária do alunos com a ampliação 
do ensino fundamental e 02 foram alcançados dentro da normalidade. 
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Execução Física das 
ações realizadas pela UJ 

Uma tabela com quase 03 páginas que não explica nada, a fonte é Fonte: SIMEC e Anexo I da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Gestão das compras 
públicas 

Diante do tamanho do desafio e baseado na experiência adquirida ao longo do ano de 2004, a Autarquia elegeu o 
Pregão Eletrônico como sua modalidade de licitação prioritária para o Registro de Preços Nacional - RPN. Entre as 
inovações trazidas por esse novo modelo gerencial baseado em intenso planejamento, monitoramento e avaliação 
constantes, estão: a transparência e a redução de custos de transação e de bens. E entre as vantagens, estão: a rapidez 
na contratação; a ausência de estoques; a racionalidade administrativa (redução do número de licitações); a 
transparência do processo licitatório; o ganho de escala; padronização; e o controle de qualidade. 

  

Indicadores 
Institucionais: 
 

O painel de indicadores do FNDE foi construído a partir da elaboração do Planejamento Estratégico 2010-2015. 

Esses indicadores buscam traduzir a evolução no alcance de cada objetivo estratégico. (n foi utilizado em 2010) 
Apresentação de índices de desempenho do SIMEC. Gráfico comparativo de 2007 a 2009. 

Composição do quadro 
de recursos humanos 

Análise crítica sobre a situação dos recursos humanos: 

Consta de lotação, ingresso e egressos, por faixa etária e nível de escolaridade, nº de estagiários e pagamento de 
servidores detalhado.  

Porém, hoje, o percentual de servidores necessários é superior, considerando as exonerações e vacâncias ocorridas 
desde meados de2010, que representaram uma baixa de mais de 50 servidores em um universo de 545servidores. 
A grande evasão de novos servidores, 57% desde abril de 2008, foi apontada como uma das principais fragilidades 
na gestão de pessoas do FNDE. A projeção de cenários, realizada por meio de análise de regressão, mostrou que, até 
dezembro de 

2013, a evasão pode chegar a 100% dos servidores das carreiras que entraram em exercício no FNDE nos últimos 
três anos. 

Nesse cenário, fica evidente o grande risco de descontinuidade das atividades,projetos e programas essenciais do 
FNDE. A fragilidade apresentada é inversamente proporcional à crescente valorização e importância que tem sido 
atribuída à área de Educação no Brasil. Hoje, áreas como a de prestação de contas e monitoramento de projetos e 
programas educacionais do FNDE não têm conseguido atender à demanda de forma oportuna em razão da 
quantidade insuficiente de servidores nessas áreas. 
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Paralelamente, busca-se o fortalecimento das Carreiras do FNDE e a adoção de políticas e ações eficazes para a 
retenção dos servidores, mediante maior valorização dos servidores, maiores oportunidades de desenvolvimento de 
competências e estabelecimento de estratégicas que fortaleçam os vínculos dos servidores com a instituição. 

O estudo apontou, por fim, a necessidade de medidas para fortalecimento dos processos educativos e da gestão do 
desempenho, reestruturação das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, bem como regulamentação das 
Carreiras. 

Recursos Humanos Apresenta quadros com servidores fixos permanentes ativos, aposentados e relação de contratos de prestação de 
serviços com locação de mão de obra para vigilância, limpeza, segurança, apoio administrativo e técnico. 

  

Indicadores gerenciais 
sobre recursos humanos 

3 indicadores  implantados: educação continuada - Indicador 1: TAXA DE FORMAÇÃO EM LIDERANÇA DE 
SERVIDORES; Desempenho funcional- gap de competência; Indicador 2: TAXA DE ATINGIMENTO DE 
METAS INDIVIDUAIS; Satisfação e Motivação: Indicador 1: CLIMA ORGANIZACIONAL; Indicador 2: NÍVEL 
DE SATISFAÇÃO DOS INTERLOCUTORES INTERNOS. Faltando ainda- absenteísmo, rotatividade, processos 
educativos, doenças ocupacionais, atendimento psicossocial. 

Quantidade de 
instrumentos de 
transferências celebrados 
e valores repassados nos 
três últimos exercícios 

Convênio e termo de cooperação 2008, 2009 e 2010. Quantidade e valor. 

Como também os que irão viger em 2011, quantidade e valor. 

Informações sobre a 
análise das prestações de 
contas de convênios e de 
contratos de repasse 

Mostra a quantidade de prestação de contas realizadas e não realizadas. Citando as não realizadas como estoque de 
prestação de contas (ponto crítico: falta de pessoal e de um sistema integrado) estoque de prestação de contas de 
Convênios não analisadas ou não recebidas, até 31/12/2009, corresponde a 53.117. 

ESTRUTURA DE 
CONTROLES 
INTERNOS DA UJ 

Pela primeira vez surgem comentários a respeito do controle interno. Quadro com os pontos do cubo do COSO: 
ambiente de controle, avaliação de risco, aspectos do sistema de controle interno, procedimentos de controle, 
informação e comunicação, monitoramento. 

Recomendações do 
Órgão ou Unidade de 

Constam do anexo I as recomendações e providências adotadas. 
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Controle Interno 

Gestão Ambiental e 
Licitações Sustentáveis 

Verificação do grau de atendimento às normas de licitações sustentáveis, conforme a IN 01/2010. 

Plano De Providências 
Alusivo Ao Relatório de 
Auditoria Anual, 
Exercício De 2008. 

Relatório de Auditoria e manifestação da unidade. 

Decisão/Acórdão Constam do Anexo II com determinação/recomendação, setor responsável e providências adotadas. 

Análise de Risco Risco por descontinuidade por falta de sede (construção da sede) 
Risco de descontinuidade das atividades por falta de servidores 

Avaliação de risco (colocar toda a tabela) 

Comunicação Ao contrário dos anos de 2006, 2007 e 2008 não se faz referência aos dados relativos à Assessoria de Comunicação 
e nem aos atendimentos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


