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RESUMO 

 

Este estudo objetivou a evidenciação dos princípios de Governança Corporativa 

aplicados ao setor público recomendados pelo estudo 13 do Public Sector Commitee 

(PSC) da Intenational Federation of Accountants. O método utilizado foi indutivo. Este 

estudo contemplou as seguintes tipologias de pesquisa: exploratória, descritiva, 

explicativa, bibliográfica, documental e estudo de caso. Tendo uma abordagem 

qualitativa na caracterização do tema abordado. Quantitativa na mensuração dos graus 

de percepção  dos princípios, que apresentou um resultado de 81% de contribuição das 

recomendações dos princípios do estudo já citado. O teste de hipóteses utilizado foi 

quadrado objetivou-se a verificar se as discrepâncias entre  as freqüências dos Graus de 

Contribuição comprometeriam o Grau de Percepção Geral. Este teste foi realizado no 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences for Windows., versão 13.0. Foi aceita 

a hipótese  nula diante  do resultado. Na análise das principais execuções do REUni na 

UFPE destaca-se os 100% da execução orçamentária no valor de R$ 19.173.296,96. Por 

fim diante dos resultados alcançados fica perceptível a evidenciação da contribuição dos 

princípios de governança aplicados ao setor público recomendados pelo do estudo 13 do 

Public Sector Commitee (PSC), da (IFCA’s)  na  execução da gestão dos recursos 

destinados ao Plano de Reestruturação e expansão das Universidades Federais (REUNI) 

na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

Palavras-Chaves: Governança Corporativa, Setor Público, Grau de Percepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                         

 

ABSTRACT 

 

This study sought the disclosure of corporate governance principles applied to public 

sector recommended by the study 13 Public Sector Committee (PSC) of the 

International Federation of Accountants. The method used was inductive. This study 

included the following types of research: exploratory, descriptive, explanatory 

documentary, bibliographic and case study. Having a qualitative approach in the 

characterization of the subject. Quantitative measurement of degrees of realization of 

the principles, which featured a score of 81% of the contribution of the 

recommendations of the principles of the study already cited. Testing hypotheses used 

was squarely aimed to verify if the discrepancies between the frequencies of the degrees 

of Perception would jeopardize the Overall degree of Perception. This test was 

performed in SPSS-Statistical Package for the Social Sciences for Windows, version 

1.0. He accepts the null hypothesis before the result. On analysis of key plays of 

Reunite at UFPE stands out 100% of budget execution in the amount of R$ 19.173.296, 

96. Finally on the results achievedis noticeable the evidence of the contribution of 

governance principles applied to public sector study 13 recommended by the Public 

Sector Committee (PSC), da (IFCA) in the implementation of the management of 

resources for the restructuring and expansion of Federal universities (I) at the Federal 

University of Pernambuco (UFPE). 
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 INTRODUÇÃO  

 

O processo de globalização dos mercados financeiros contribuiu 

significativamente para uma rápida expansão de vários setores econômicos. Para 

Slomski (2007), a partir da segunda metade do século XX o crescimento das atividades 

agropecuárias, industrial, comercial e de serviço provocou um nova dinâmica no 

ambiente empresarial, principalmente uma nova formatação nos processos de gestão, na 

busca de maior eficiência e eficácia nas rotinas operacionais. 

A credibilidade dos processos no mercado preconiza algumas ações basilares 

que resultam na adoção do sistema de Governança Corporativa (GC). A transparência, 

integridade e responsabilidade na prestação de conta dos atos e fatos organizacionais 

tornam-se o grande desafio para esse reconhecimento.  

 A adoção de um modelo de gestão pautado na GC consiste na aderência a 

algumas ações. Segundo Souza (2005) as principais ações que foram adotadas na 

maioria dos mercados, que assumiu, na essência dos seus processos de gestão, os 

princípios da Governança Corporativa, perpassam pela redução da assimetria 

informacional; tratamentos mais equitativos dos investidores; diminuição dos custos de 

capitais e do conflito de agência; incentivo da análise das demonstrações financeiras da 

companhia por empresas de auditoria externa; aumento dos poderes do conselho 

administrativo sobre os altos executivos da empresa e nomeação de conselheiros não 

vinculados aos altos executivos.   

Percebe-se que a credibilidade desses processos resulta na diminuição do risco 

para o investidor como também para empresa no tocante ao retorno das aplicações de 

recursos. Para Spence e Zeckhauser (1971) o indivíduo na gestão empresarial necessita 

de elementos que assegurem a diminuição do risco. Nesta concepção, os autores ao 

tratarem de questões contingenciais acerca da contratação de seguros, iniciam um 

processo de reconhecimento de elementos que garantam a segurança e transparência nas 

relações com os ativos operacionais da empresa e o relacionamento com personagens do 

ambiente externo à organização. 

A boa prática de Governança Corporativa contribui para o desenvolvimento 

econômico e sustentável através do aprimoramento do desempenho das empresas em 
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relação ao capital externo. Nesta percepção, o Banco Mundial defende que as boas 

práticas de Governança Corporativa nos mercados emergentes possibilitam um fluxo 

maior de capital externo, contribuindo para redução da vulnerabilidade financeira, 

fortalecendo a economia local e aprimorando uma política pública mais justa e 

humanitária. Como também, assegurando aos investidores possibilidades de retorno 

mais vantajoso diante do baixo custo de capital.  

Outro conceito relevante que se destaca, é o pronunciamento da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), que apresenta a Governança Corporativa como um 

conjunto de práticas que tem por finalidade aperfeiçoar o desempenho de uma 

companhia, ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados 

e credores, facilitando o acesso ao capital.  

O Brasil é considerado uma economia emergente, de acordo com o Banco 

Mundial (2007), essa classificação tem seu fundamento diante do nível de criação de 

riqueza, medida pelo produto nacional bruto per capita, que se encontra abaixo dos 

parâmetros fixados para  uma economia desenvolvida. 

 Segundo o último relatório sobre o desenvolvimento econômico no mundo, o 

Brasil foi o único país emergente que não apresentou redução do seu Produto Interno 

Bruto (PIB) no último trimestre de 2008, em relação ao mesmo período de 2007. 

Enquanto isso, a China e a Índia tiveram uma leve redução, porém continuando acima 

de 7%; a Rússia alcançou um patamar de 1,1% e a África do Sul e o Egito apresentaram 

uma redução relevante neste indicador.  

Para Almeida et al (2010), deve-se destacar  algumas questões que devem ser 

consideradas no tratamento dos aspectos relacionados a governança corporativa nos 

mercado de capitais em desenvolvimento, por exemplo: de que forma as praticas de 

governança estão sendo avaliadas pelos investidores? As empresas que se preocupam 

em adotar boas práticas de governança possuem melhor avaliação? Será que as 

companhias que adotam essas práticas obtêm melhor desempenho?  

Atrelado ao desenvolvimento econômico, percebe-se a oportunidade da 

discussão sobre o desenvolvimento educacional das sociedades. O fluxo de 

investimentos para países emergentes, como conseqüência das práticas de Governança 

Corporativa, irão exigir uma qualificação melhor da população na gestão e na 
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complexidade de uma nova realidade diante das oportunidades e ameaças acerca do 

volume de capital empregado nos mercados.  

O Ministério da Educação e Cultura – MEC – (2007) reconhece na educação um 

processo dialético que se estabelece entre socialização e individualização da pessoa cujo 

objetivo é a construção de uma formação de indivíduos capazes de assumir uma postura 

crítica e criativa frente ao mundo. Tal afirmação é considerada pelo próprio Ministério a 

grande inspiração para o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).   

O PDE apresenta uma concepção de educação alinhada aos fundamentos 

constitucionais da Republica Federativa do Brasil, os quais se apresentam na redação do 

Art. 3º:  

Art. 3. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 

desenvolvimento social, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais, e promover o bem de todos, sem preconceitos, de 

origem raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de descriminação.  

 

Através do PDE, o MEC tem como prioridade uma educação básica de 

qualidade.  Esse investimento tem um impacto diretamente na Educação Profissional e 

na Educação Superior, devido à interligação existente entre tais segmentos direta ou 

indiretamente. 

O programa de apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), criado em 2007 através do Decreto nº 6096, objetiva o aumento de 

vagas e de ingressos, e a redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de 

graduação.  Esse programa apresenta alguns dados importantes, como o aporte de 

aproximadamente R$ 2.159 bilhões. Tendo uma projeção crescente de matrículas de 

153%. Outro dado relevante é a projeção crescente de matrículas em licenciaturas 

presenciais no horário diurno de 59,72% e no horário noturno de 234%. Essa evolução 

nas disponibilidades das vagas nos cursos de formação dos futuros professores 

demonstra a integração com a Educação básica e a Educação Profissional. Contudo, são 

metas projetadas até 2012.  

Para o MEC, o REUNI permite uma expansão democrática do acesso ao ensino 

superior, o que provocará um aumento significativo de estudantes das camadas sociais 

de menor renda na universidade pública. Esse programa tem características 

multidimensionais, acadêmicas, políticas e estratégicas.  
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A respeito da estratégia, há três etapas de expansão. A expansão para a 

interiorização da Educação, com a criação de 10 (dez) novas universidades federais em 

todas as regiões e criação de 49 campi universitários. A segunda etapa do ciclo 

contempla a expansão com a reestruturação e a adesão de 54 universidades federais. 

Dentre os projetos aprovados, só aqueles que possuem aspectos de inovação, 

consolidação e implantação em 95 campi universitários. Diante desta reestruturação, 

cria-se um cenário para o aumento em números de vagas tanto para os discentes, quanto 

para novos docentes.  

Por fim, a terceira fase busca interfaces internacionais através da criação de 

universidades federais em regiões estratégicas. Estas instituições terão como objetivo as 

pesquisas e extensão no âmbito de integração e da cooperação internacional com 

liderança brasileira.  

Todos os projetos ou programas públicos estão vulneráveis a interesses 

particulares, por exemplo: a tentativa do gestor em maximizar sua remuneração de 

forma ilícita. O acontecimento de problemas deste nível possibilita uma reflexão acerca 

da importância da produção da informação contábil. O estado enquanto instituição 

precisa preservar a sua legalidade e legitimidade.  

 Na concepção do Netherlands Ministry of Finance (2000), o aumento de 

escândalos na administração pública criou um terreno fértil para melhorias nas práticas 

nesta gestão. A legalidade e legitimidade do Estado sempre são colocadas à prova nas 

situações de escândalos.  

Na gestão empresarial, a discussão sobre a realidade operacional com os 

resultados é verificada através das demonstrações financeiras. No setor público, o 

orçamento concentra todas as discussões, no qual os objetivos propostos tornam-se o 

meio que os governantes traçam suas estratégias e políticas, possibilitando uma 

avaliação da aplicação dos recursos para o bem-estar social e com o desenvolvimento 

econômico. 

Riley (2003) defende que o trabalho do Governo concentra-se, sobretudo, na 

sociedade, para a realização do interesse público. Enquanto a Governança é uma 

maneira de descrever os laços entre o governo e seu Ambiente de forma mais ampla 

possível, por exemplo: os ambientes, político, social e administrativo. O autor assegura 
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que, através da Governança Corporativa aplicada ao setor público, ficam mais claras as 

articulações de um governo com seus mais diversos ambientes. A governança é o 

resultado da interação do governo com o serviço público e os cidadãos em todo 

processo político que pode ser configurado na relação entre os poderes, Legislativo e 

Executivo. 

 

 

1.1. Caracterização do Problema  

 

O cidadão em qualquer situação de faixa etária e classe social mantêm uma 

relação estreita com o estado durante toda sua vida diante de elementos legislativos, 

econômicos, tributários e sociais.  

O Estado necessita de uma iniciativa na prestação de conta para este indivíduo 

em relação à alocação dos recursos de forma eficaz, eficiente e efetiva. Segundo 

Andrade et al (2008), o planejamento governamental é indispensável para aplicação 

correta dos recursos. A execução desse planejamento impede que as ações 

governamentais tenham sua definição durante a execução orçamentária e garante a 

capacidade financeira do Estado, a conservação e manutenção do patrimônio público. 

Além disso, reconhece e corrige os riscos dos desvios que podem causar um 

desequilíbrio das contas públicas, ordena as prioridades sociais e conduz o orçamento 

ao tão almejado equilíbrio das contas públicas.  

Segundo Rego et al (2008), o estado se institucionaliza por meio de sua 

Constituição e, portanto a organização política corresponde a três poderes: Legislativo, 

Judiciário e Executivo. Ao executivo é atribuída a responsabilidade da administração 

pública, que pode ser descrita através de uma abordagem institucional e operacional. A 

institucional corresponde à organização política e a seus aspectos normativos, enquanto, 

a operacional é definida em termos de gestão pública. 

 A Constituição Federativa do Brasil – CF – (1988) formalização da 

institucionalização do estado, em seu artigo 6º, parágrafo único, descreve a garantia dos 

direitos sociais aos brasileiros, conforme redação abaixo:  
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 Art. 6. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade à infância e 

a assistência aos desamparados, na forma desta constituição. 

 

 A garantia desses direitos estabelece o poder do estado de arrecadar recursos a 

fim de proporcionar de forma equitativa a distribuição dos recursos para a promoção do 

bem-estar social. Dentre eles, a educação torna-se basilar nesta conjuntura diante da 

contribuição para o alicerce cultural, que irá amparar o desenvolvimento sócio 

econômico. Considerando-a como mandamento constitucional, o MEC reconhece essa 

concretização através do  Art.  211 da CF de 1988.  

 Art. 21. A União deve exercer em matéria educacional, a função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 

técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 

A prestação de conta do processo educacional de uma sociedade pode ser 

percebida pelo perfil esclarecedor de sua população, índices de violência, níveis de 

empregabilidade e de desenvolvimento econômico. Além destes aspectos sociais, o 

cidadão precisa de prestação de conta, transparência, senso de justiça com a aplicação 

dos recursos públicos aos mais necessitados e a ética dos personagens envolvidos na 

administração pública. Todos esses princípios aplicados de formas sistematizadas dão 

sentido à aplicação da Governança Corporativa na gestão pública.  

Todo discurso apresentado sobre o PDE e seu programa para expansão da 

educação superior pública (REUNI) possui um caráter político que deve ser analisado 

de forma crítica e pontual. Destaca-se neste programa um apelo social diante da alta 

distribuição de recursos que estimula uma verificação e discussão da percepção das 

partes envolvidas, a fim de assegurar o cumprimento dos princípios da gestão pública e 

dos objetivos do programa.  

O grau de risco do insucesso deste programa por motivos de ineficiência, 

ineficácia e não efetividade deve ser apontado para esclarecer à população o resultado 

da gestão realizada e suas conseqüências. A gestão sobre esse perigo coloca em prova a 

legalidade e legitimidade do Estado. 

 Para Slomski (2007) a governança pública é mais uma questão de legalidade e 

legitimidade do que um valor de mercado. O sistema de Governança não garante apenas 
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o aumento de efetividade e eficiência, mas também a ligação entre as realidades política 

e social. 

Barrett (2005) defende que os princípios que as entidades do setor público 

devem aplicar denotam qualidades pessoais: liderança, integridade e compromisso e  do 

resultado das estratégias, políticas  e situações locais denotam a responsabilidade em 

prestar contas, integridade e transparência.  

Na concepção do Organisation for Economic Co- operation and Development 

OECD (2009), os princípios da Governança Corporativa são considerados instrumentos 

capazes de oferecer uma padronização das boas práticas e orientações de 

implementações que podem ser adaptadas e aplicadas às circunstâncias específicas de 

diversas realidades regionais.  

Preservar os direitos; garantir o tratamento equitativo aos acionistas, a 

divulgação e transparência; a responsabilidade do conselho de Administração; o papel 

das partes envolvidas no sistema de Governança tornam-se elementos básicos para a 

OECD (2009) determinar os princípios fundamentais da Governança Corporativa como 

forma de assegurar a base necessária da operacionalização eficaz de qualquer modelo de  

Governança. 

 Pode-se destacar ainda, a contribuição dos estudos de Steinberg (2003) e o 

Relatório de Cadbury (1992), que salientam como elementos da boa Governança as 

seguintes características: a transparência, o senso de justiça, a prestação de contas e a 

ética relacionada aos papéis dos personagens do sistema de Governança.  

Numa perspectiva global, o Public Sector Commitee  (PSC) da Internantional 

Federation of Accountants (IFAC’s), publicou em 2000 um estudo visando à melhoria 

da governança do setor público. Este estudo 13 do PSC/IFAC está focado em formas de 

governança no setor público. Esse documento defende que a gestão do setor público 

abranja as administrações federal, estadual e municipal. 

Esse estudo apresenta os princípios da GC para o setor público: transparência, 

integridade e responsabilidade em prestar conta. Todos estes princípios são defendidos 

diante das recomendações de governanças das entidades públicas: padrões de 

comportamentos, estrutura dos processos organizacionais, controle e relatórios externos.  
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Para Jones e Pollitt (2003), o sistema de Governança Corporativa pode não está 

imune a algum tipo de influência perante a intervenção de três grupos relevantes: órgãos 

de classes que buscam uma participação cada vez mais ativa nas atividades e nas 

decisões das organizações; as autoridades governamentais e os departamentos 

reguladores do estado exercendo o poder sobre as atividades empresariais; e a opinião 

pública através da busca de esclarecimentos acerca das conseqüências sociais da 

operação e seus benefícios na distribuição das riquezas geradas.  

Os autores confirmam a necessidade de aplicação de modelos de governança 

corporativa aos mais diversos segmentos da administração pública devido às ameaças 

de interferência de um sistema como o GC. Portanto, diante dos argumentos 

apresentados, emerge o seguinte questionamento: Qual a percepção dos princípios de 

Governança aplicados ao setor público, recomendados pelo estudo 13 do (PSC) da 

(IFCA’s), na gestão do (REUNI) na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE)? 

 

1.2 Hipóteses 

 

 Com intuito de responder a questão motivadora deste estudo, serão testadas as 

seguintes hipóteses apresentadas:  

H(o) nula: não existe diferença significativa entre os graus gerais de percepção das 

recomendações do estudo 13 do PCS na gestão do REUni.  

.H(1) alternativa: existe diferença significativa entre os graus gerais de percepção das 

recomendações do estudo 13 do PCS na gestão do REUni.  

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo Geral:  

 

    Evidenciar a percepção dos princípios de governança aplicados ao setor 

público, recomendados pelo  estudo 13 do (PSC) da IFCA’s, na execução da gestão dos 
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recursos destinados ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Revisar a bibliografia pertinente aos argumentos abordados neste estudo; 

 Verificar a aplicabilidade dos princípios e recomendações do estudo 13 do (PSC) 

da IFCA’s ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI); 

 Compilar a percepção dos gestores públicos aos  princípios e recomendações 

recomendados pelo estudo 13 PSC  no plano inserido nessa investigação;  

 Analisar o cumprimento das metas estabelecidas do REUni na UFPE;  

 

1.4 Justificativa 

 

O controle informal, aquele praticado pela sociedade por meio de mobilizações e 

denúncias, organizações não governamentais, ou mesmos pela imprensa, parece ser a 

maior esperança para amenizar a veracidade dos corruptos e uma tentativa de conter 

essa prática sistemática. 

 O grande acesso aos meios de comunicação e agilidade do processo 

comunicativo pela intervenção de instrumentos tecnológicos assegura ao cidadão um 

poder de crítica mais aguçado, provocando uma maior cobrança das atitudes dos 

gestores públicos. Tudo isto pode ser relacionado ao avanço do processo de 

redemocratização do Brasil. Com isto, torna-se relevante todas as propostas 

sistematizadas que auxiliem a sociedade brasileira no combate a qualquer tipo de desvio 

dos recursos, os quais devem ser aplicados com a finalidade de garantir a execução dos 

direitos sociais expressos na CF de 1988.  

O desenvolvimento econômico do Brasil motivou o próprio Governo na 

composição de uma estratégia educacional que dê condições aos cidadãos maiores de 

idade e melhores alternativas de acesso às instituições federais de ensino superior, a fim 
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de buscar uma qualificação científica, cultural, profissional e fundamentada para 

consolidar um crescimento sustentável. Diante disso, é importante um estudo para 

mensurar o cumprimento das metas do plano de expansão do ensino superior federal, 

pois o não acompanhamento poderá comprometer a continuidade do crescimento 

econômico, tendo em vista que a educação básica não proporcionará uma visão crítica e 

inovadora à sociedade.  

Estudos já comprovaram a aplicabilidade dos princípios e recomendações da 

Governança Corporativa no setor público. Portanto, essa pesquisa torna-se relevante por 

apurar a percepção de forma delimitada das partes de um segmento específico da 

administração pública, já que tal restrição proporcionará uma opinião especializada 

acerca do tema estudado, podendo contribuir com futuras percepções científicas. Além 

de divulgar os conceitos de governança em nossa sociedade, principalmente no setor 

público, que se encontram incipientes tanto pelo Estado quanto pela população em 

geral.  

O acompanhamento das metas projetadas pelo governo é relevante pela proposta 

de evidenciação desse estudo de gerar mais alternativas de avaliação por parte do 

Estado e da população a cerca dos recursos alocados, e que sua realização seja de forma 

eficaz, eficiente e efetiva para gerar uma diminuição do conflito de interesses entre o 

principal (população) e o Gestor (agente). Sem esquecer que a tomada de decisão por 

parte do agente terá mais respaldo com base nas recomendações e princípios da 

governança aplicada ao setor público. 

1.5  Metodologia   

  

1.5.1 Método Utilizado  

 

 O método de pesquisa aplicado neste estudo será o indutivo que diante de 

enunciados particulares pretende-se inferir uma verdade geral e universal (LOPES et 

al,2006) O enunciado particular será a aplicabilidade dos princípios de Governança 

Corporativa aplicada à gestão pública. Enquanto o evento universal é o Plano de 

Reestruturação e expansão das Universidades Federais (REUNI). 
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1.5.2.  Tipologia de Pesquisas 

 

1.5.2.1 Tipologia quanto aos Objetivos  

 

  Esta pesquisa tem o caráter exploratório devido ao pouco conhecimento sobre o assunto 

abordado que não se limita apenas à aplicabilidade dos princípios e sim a testar a verificação 

desses princípios nas premissas de um programa na gestão pública federal brasileira, no 

ambiente restrito que é a Universidade Federal de Pernambuco.  

 Beuren (2008,p. 80) caracteriza o estudo como exploratório quando há pouco 

conhecimento sobre a temática a ser abordada. Através deste estudo busca-se o conhecimento 

mais aprofundado sobre o assunto abordado. 

Em cumprimento aos objetivos desta investigação, foram utilizados elementos 

descritivos a fim de evidenciar a contribuição dos princípios de governança na 

operacionalização da gestão do REUni, através dos relacionamentos entre as recomendações dos 

princípios de governança aplicada ao setor público e ao grau de importância destes na Gestão do 

programa estudado nesta pesquisa.  

Para Gil (1995) a pesquisa descritiva tem como objetivo apresentar característica de 

determinada população, fenômenos ou o relacionamento entre variáveis.  

Esta investigação contemplou a utilização da pesquisa explicativa diante da questão 

motivadora deste estudo na identificação de quais fatores contribuem para alcançar a 

evidenciação proposta neste estudo. 

 

1.5.2.2 Tipologia da pesquisa quanto aos procedimentos; 

 

 Quanto à condução desta pesquisa, foram realizadas as seguintes tipologias. 

Pesquisa Bibliográfica, na investigação dos argumentos teóricos acerca dos elementos 

científicos inseridos neste estudo. Pesquisa Documental, na análise das metas anuais e 

na instituição em que foi aplicado este estudo 

 Esta investigação preenche os requisitos de um estudo de caso, no qual a 

pesquisa buscou identificar a evidenciação proposta apenas na Universidade Federal de 

Pernambuco. 
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1.5.2.3 Tipologia de pesquisa quanto abordagem do Problema 

 

1.5.2.3.1. Pesquisa Qualitativa   

  Beuren (2008) define como pesquisa qualitativa a tipologia que proporciona 

análises mais aprofundadas. Destaca as características não observadas por um estudo 

quantitativo. Nesse contexto, percebe-se ainda a contribuição dessa tipologia no 

conhecimento de um fenômeno social.  

1.5.2.3.2.  Pesquisa Quantitativa  

 

  Essa tipologia pode ser explicada através da utilização de instrumentos 

estatísticos tanto na coleta dos dados quanto no tratamento dos dados. A seguir será 

abordada a mecânica de coleta dos dados, mensuração do grau de importância e  o teste 

de hipóteses, a fim de constatar a aplicação da tipologia quantitativa.  

1.5.3.  Instrumento de Coleta 

 

  Esta pesquisa teve como instrumento de coleta um questionário fechado 

composto pelas recomendações dos princípios aplicados à Governança Corporativa, 

publicados no estudo 13 do PSC (IFAC). 

 Foi solicitada aos entrevistados uma avaliação a cerca do grau de Percepção de 

cada recomendação do estudo citado na gestão do REUni. na UFPE. Abaixo se 

apresenta a classificação utilizada para avaliação. A aplicação destes questionários foi 

realizada no início do primeiro e segundo expediente respectivamente (08h e 14h) com 

exceção de dois respondentes que estão alocados no Campi de Vitória de Santo Antão 

CAV , município da Região Metropolitana do Recife-PE  exigindo um deslocamento do 

pesquisador. Portanto não cumprindo este horário citado.  
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Quadro 01: Escala de Grau de Percepção 

Fonte: Elaboração Própria  

De posse desta ponderação, os entrevistados avaliaram cada recomendação a fim 

da verificação do grau de Percepção de cada recomendação. Segue um exemplo da 

primeira recomendação avaliada apenas para a visualização a que o entrevistado teve 

acesso do instrumento de coleta, pois este documento encontra-se na íntegra no final 

deste estudo (APÊNDICE).  

PADRÃO DE COMPORTAMENTO Grau de 

Percepção 

O gestor público precisa de liderança para conduzir padrões de comportamento dos 

demais membros envolvidos na administração dos recursos do REUNI? 
 

Existe a necessidade de um código formal de conduta na definição de padrões de 

comportamentos dos servidores públicos envolvidos no REUNI? 
 

Todos os servidores públicos devem cumprir altos padrões de comportamento a fim de 

refletir sua reputação e do REUNI? 
 

Os membros das entidades públicas precisam de mecanismos para que não sejam 

influenciados por preconceitos e conflitos de interesses acerca do REUNI? 
 

A população que será beneficiada com o REUNI deve ser tratado de maneira cordial, 

justa, oportuna e com eficiência?  
 

Quadro 8: Recomendações de Padrões de Comportamento 

Fonte: Elaboração Própria 

 

  Para a mensuração do Grau de Percepção foi utilizada a seguinte expressão  

matemática, onde: 

X : representa a média aritmética das respostas dos entrevistados da pontuação 

apresentada no Quadro 18 na escala de Grau de Percepção . 

Destaca-se que todas as respostas que foram atribuídas pontuação “0” foram descartadas da 

mensuração da média  

1: como variação permite média máxima de 4  e mínima de 1, ou seja uma variação de 3 

pontos . Foi subtraído de 1 para evitar que o Grau de percepção tenha seu resultado 

acima dos 100%; 

3: o denominador 3 representa a diferença dos valores significativos  da escala 

apresentada no Quadro 18, ou seja 4-1; 

Para ilustra a utilização da expressão segue o exemplo de mensuração do grau de 

percepção: 

 

GRAUS DE PERCEPÇÃO 

 

CATEGORIAS 

0 Não sei opinar 

1 Nenhuma Percepção 

2 Baixa Percepção 

3  Média Percepção 

4  Alta Percepção 
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Passo 1: Mensuração da média aritmética das respostas dos entrevistados=4 

Passo 2: 4-1=3 

Passo 3: 3/3=1 

Passo 4: 1 *100= 100% Grau de percepção.  

 

 

 

 

 Com esta aplicação foi realizada a mensuração em percentual para facilitar o 

entendimento do grau de percepção dos entrevistados diante das recomendações do 

estudo com 13 do PSC(IFAC).  

 Com base na compilação dos dados coletados foi mensurado o grau de 

percepção de cada recomendação e o grau geral das recomendações, sendo elas: padrões 

de comportamento, estrutura de processos organizacionais, controle, e relatório de 

gestão. Por fim, foi mensurado através de média aritmética das recomendações gerais, 

ou seja, das freqüências das médias, o grau de percepção geral representando a 

evidenciação proposta.  

 Foi utilizado o teste qui-quadrado que segundo BRUNI(2009) é o teste não 

paramétrico que analisa a hipótese nula de não discrepância entre as freqüências 

observadas de determinado evento e as freqüências esperadas. Sendo representada por 

c.  Algebricamente o valor desta variável pode ser apresentada como:  

 

Este teste foi executado através do SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) na versão 13.0. Que permitiu gerar a probabilidade de p-valor que será 

considerado significativo para valores menores ou iguais a 5%(0,05) de significância  

  Foram analisadas as principais ações e aplicações de recursos do programa 

REUni na Universidade Federal de Pernambuco. Com isso, demonstrou-se a execução 
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no ano de 2009 das melhorias realizadas através do relatório de gestão emitido pelo 

Departamento de Controladoria desta Instituição.  

 

1.5.4 População 

 

 A população inserida neste estudo foi composta pela comissão-gestão composta 

por 12 membros. Ela é composta por 01 interlocutora, que exerce e assume a 

coordenação da operacionalização do Programa nesta instituição. Os demais membros 

são ligados à Pró-reitoria acadêmica, Pró-reitoria de Planejamento, Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas, Pró-reitoria de pesquisa, Pró-reitoria de extensão, Pró-reitoria de 

Planejamento, Prefeitura da Cidade Universitária, ao Núcleo de Tecnologia da 

Informação e aos Sistemas de Bibliotecas.  

Por motivo de dois membros dessa comissão estarem ausentes da instituição por 

motivo de férias na semana dedicada à aplicação do questionário, foram substituídos por 

dois membros da Controladoria. Tendo esta substituição validade pelo pesquisador 

diante do envolvimento na gestão de recursos aplicados pelo REUni nesta instituição.  

 

1.5.5 Apresentação e Análise dos Dados 

 

Após a compilação dos dados, foram gerados gráficos e Quadros com a 

utilização de planilha eletrônica do Excel, buscando as condições para caracterização 

das variáveis envolvidas neste estudo.  

 

1.5.6 Delimitação do Estudo  

 

  Este estudo tem sua delimitação nos seguintes aspectos: critérios operacionais 

adotados na execução do REUni, as críticas e manifestações contra este programa, 

questões geográficas, ausência da formalização da opinião dos entrevistados diante dos 

graus de contribuição.  
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 Nas questões referentes às práticas operacionais esta pesquisa não teve como 

objetivo evidenciar problemas operacionais na gestão do Reuni diante da alta 

complexidade de acompanhar no dia-a-dia dos gestores e seus pares na operação do 

programa. 

 As abordagens críticas dessa investigação estão centradas apenas na contribuição 

ou não das recomendações dos princípios formalizados no estudo que serve de base para 

esta pesquisa, descartando quaisquer vieses político e partidário em relação ao 

programa. Como também a ausência da formalização da opinião dos entrevistados a 

cerca de suas avaliações diante dos graus de contribuição das recomendações pela 

diversidade das áreas de atuação e formação. 

  O REUni tem sua abrangência no âmbito Nacional. Este estudo tem sua 

delimitação geográfica na Universidade Federal de Pernambuco. Por apresentar 

condições favoráveis para evidenciação proposta neste estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.Governança Corporativa   

2.1.1 Aspectos Históricos 

 

 Pode-se atribuir questões basilares à origem da Governança Corporativa 

destacando-se elementos como: o relacionamento entre os acionistas e as corporações, 

as distorções na atuação dos conselhos de administração com suas reais funções e os 

modos de atuação da direção executiva.   

    Denis (2001) afirma que no século 18 Adam Smith, em sua obra Riqueza das 

Nações, realizou comentários em relação a problemas associado à atuação de gerentes 

que agem priorizando seus interesses ao invés dos interesses dos acionistas. Esses 

conflitos de interesses entre acionistas e gerentes têm sido investigados através da 

abordagem da teoria do agente e principal que foi formalmente articulada por Jensen e 

Meckling (1976). 

 Outra abordagem sobre o surgimento da Governança Corporativa tem relação 

com a evolução da teoria das partes interessadas, desenvolvida por Freeman (1984 apud 

Machold, Ahmed e Farquhar 2008).  Freeman e Evan (1990) afirmam que a 

conceituação de empresas em termos de contratos bilaterais, postulada pela teoria do 

agente-principal, é insuficiente, pois não alcança todas as situações de conflitos 

bilaterais, ou mesmo a influência exercida pelas agências externas sobre os contratos de 

gestão dos administradores. 

Segundo Andrade e Rossetti (2009) o despertar da Governança Corporativa é 

fundamentado nos seguintes processos históricos: a formação, o desenvolvimento e a 

evolução do capitalismo para o mundo corporativo; o gigantismo e o poder das 

corporações; o processo de dispersão do capital; o divórcio entre a propriedade e a 

gestão e o conflito da agência. 

  A evolução do capitalismo pode ser entendida pela enumeração de oito fatores, 

sendo eles: a sanção da ética calvinista, doutrina liberal, revolução industrial, o 

desenvolvimento tecnológico e incessante, ascensão do capital, o surgimento e a 

institucionalização do sistema de sociedade anônima, o crash de 1929-1933, o 



36 

 

                                                                                                                                                                         

 

desenvolvimento da ciência da administração, e gigantismo das corporações e o 

divórcio propriedade-gestão.  

Andrade e Rosseti (2009) destacam ainda que a ética Calvinista tornou-se um 

grande marco na história que impulsionou a aversão teológica aos princípios do ganho 

econômico, promovendo a conciliação da diligência empreendedora com a vida 

espiritual e, de certa forma, socializando o conceito capitalista do ganho com outras 

camadas sociais. O que gera uma rápida aceitação dos conceitos acerca desse sistema.  

Dentro desta mesma análise, os autores apresentam a contribuição da doutrina 

Liberal diante da renovação das bases conceituais de um modo de organização das 

forças produtivas. Este processo de renovação de pensamentos pode ser entendido ainda 

pelas premissas da Revolução Industrial, estabelecendo bases tecnológicas do 

desenvolvimento capitalista, além da introdução de novos modos de produção e do 

relacionamento com agentes econômicos. 

Outra contribuição da Revolução Industrial é a ascensão do capital como fator 

de produção, ou seja, a transição do poder da terra como meio de produção, para o 

poder do capital no financiamento de novas tecnologias, no desenvolvimento e nos 

processos produtivos.  

 Atrelado ao desenvolvimento do capitalismo, pode-se atribuir o surgimento dos 

sistemas de sociedades anônimas, ou incorporação acionária ou de capitalismo de 

propriedade coletiva. Desta forma, para Martins (2003) Andrade e Rossetti (2009) o 

nascimento desse tipo societário está ligado às corporações medievais de artes e ofícios 

e às companhias de comércio licenciadas que serviram de base para o imperialismo 

mercantil da Grã-Bretanha, França e Países Baixos. Um exemplo clássico de 

institucionalização deste modelo foi a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em 

1602. Através da coleta do capital entre o povo, o governo estimulava a exploração de 

novos territórios, tendo estes ganhos auferidos como benfeitoria na sociedade.  

Outro aspecto histórico significativo ainda citado por Martins (2003) é a 

mudança de postura no tratamento jurídico dispensado pelo Estado na regulamentação 

dessa atividade diante da complexidade e importância sociais. Caracteriza-se essa 

mudança com o código Francês de 1808 que tinha como base o regime de privilégios, 
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no qual a participação do Governo representava todas as responsabilidades sobre a 

gestão coletiva do capital, causando graves desvantagens sociais e levando o Estado, em 

1867, a obrigar a criação de sociedades anônimas. O Governo, nesse caso, participa 

apenas na regulamentação, a fim de assegurar à sociedade o retorno de seus 

investimentos nestes empreendimentos, estimulando a regulação da proporcionalidade 

entre recursos e retorno.   

No período de 1929 a 1933, o sistema capitalista foi obrigado a sofrer uma nova 

modelagem. Segundo Keyne (1922 apud Andrade e Rossetti 2009), ele já apresentava a 

necessidade de um novo formato devido à insuficiência de demanda agregada, 

provocada pela relação equivocada entre o trabalho e o crescimento da operação. Outro 

aspecto é o não-repasse, para os salários, dos ganhos de produtividade do fator trabalho. 

A excessiva concentração da renda nacional, na qual 5% mais ricos possuíam  24% da 

riqueza gerada. Os fatores especulativos traduzidos na falsa crença de enriquecimento 

rápido e fácil, e na perda de prudência que deve nortear os negócios tanto nas visões dos 

investidores, quanto na das instituições financeiras.  

 O desenvolvimento científico na esfera administrativa completa o ciclo de 

evolução do capitalismo, com a contribuição das teorias administrativas que auxiliaram 

e auxiliam as organizações a se adaptarem às novas tendências possibilitando a sua 

continuidade. Com isso, entende-se que o desenvolvimento da gestão provocaria 

algumas mutações nas organizações como: a dispersão do capital, a separação da 

propriedade e do controle e conflito da agência. 

Para Lazana (2004), a principal causa do processo de dispersão do capital e 

gestão no modelo moderno da firma é motivada pelo baixo custo de aquisição de capital 

através da pulverização das ações, pela venda ou compra no mercado. Entende-se que 

outros fatores como o aumento de investidores no mercado de capitais, os processos de 

sucessão nas empresas familiares e os processo de fusão de companhias de grande porte 

aumentando e estimulam os acionistas a buscar um maior nível de competitividade no 

mercado.    

 Com base nos trabalhos de Berle e Means (1932): Okimura (2003), Lazana 

(2004), Andrade e Rossetti (2009) percebe-se que a separação da propriedade do 



38 

 

                                                                                                                                                                         

 

controle pode ser caracterizada pela transposição da propriedade, onde essa figura 

material é substituída pela figura do certificado, que formaliza uma série de direitos e 

expectativas em relação a uma companhia que não deixa de representar poder sobre a 

propriedade material. Assim, afirma-se a dinâmica do proprietário de direito para o 

proprietário de fato.  

Na perspectiva da defesa desta abordagem, ressalta-se ainda a separação dos 

valores e personalidades que, na fundação da companhia, foram implantados pelo seu 

fundador com a capacidade de modelagem da propriedade pelo empreendedor, a fim de 

proporcionar-lhe uma satisfação pessoal. Esses aspectos representam a extensão da sua 

própria personalidade conforme a assertiva de (ANDRADE e ROSSETTI, 2009).  

Com base na tese de Moureira Júnior (2006), encontra-se a defesa da arquitetura 

de um sistema de Governança formatado às empresas familiares, com o objetivo de que 

o processo da separação da propriedade e da gestão aconteça, garantindo a 

compatibilização dos interesses individuais e coletivos das pessoas envolvidas no 

universo das famílias controladoras. O autor ainda defende que nesse processo devem 

ser consideradas três instâncias de poder: família, controle ou patrimônio e empresa, que 

devem ser suportadas por um conjunto de conselhos: conselho de família, conselho 

societário, conselho administrativo e grupo executivo.  

Observa-se que na última abordagem é demonstrado, a princípio, o interesse da 

família na continuidade do negócio sem que haja perda da personalidade e valores 

implantados na fundação da organização. Essa postura pode ser creditada ao nível 

cultural e de responsabilidade social dos sucessores, como também a perspectivas de 

garantias da retroalimentação da atividade da empresa de forma rentável, com base em 

futuras projeções econômicas satisfatórias em relação à atividade principal ou correlata 

à organização.  

 Outro elemento relevante nesse processo de separação da propriedade e controle 

é apreciado por Okimura (2003) na perspectiva que a escassez de riquezas provocou a 

pulverização da propriedade na busca de um fortalecimento nos aspectos tecnológicos e 

mercadológicos.  
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Com isso, dar-se início à intervenção externa não só com novas fontes de 

recursos, mas como fortalecimento do processo de profissionalização da empresa,  

crescendo, assim,  o poder do administrador. Este por sua vez, diante da tentativa de 

sempre maximizar os interesses pessoais, em muitas ocasiões, motivados por uma 

política de incentivos, nem sempre formatados em sua totalidade pela alta complexidade 

de entendimento e execução da estratégia da empresa. Iniciando, assim, um conflito 

entre o principal, idealizador da estratégia e o agente, executivo contratado para 

operacionalizar a própria estratégia.  

Para um melhor entendimento deste conflito, apresenta-se a seguinte figura com 

base numa adaptação de Jesen e Fama realizada por Marino 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Separação das Decisões de Controle e Gerenciamento 

Fonte : FAMA e JENSEN.( 1988  apud MARINO 2005, p. 55) 

 

Para Lopes e Martins (2007), o conflito pode ser explicado através da teoria da 

agência, rompendo com o paradigma da atuação da forma racional e otimização do 

lucro econômico no longo prazo das firmas com base na teoria econômica clássica. 

Afirmando que podem ocorrer conflitos de interesses entre os interessados nas 

atividades da firma por motivo da separação entre propriedade e gestão, o que 

caracteriza o surgimento de uma modelo de corporação moderna.   
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Somando-se à evolução dos conflitos de agência na segunda metade da década 

de 80 e na última década do século XX, Andrade e Rossetti (2009) defendem a 

relevância do estudo das origens da Governança a conjuntos de fatores internos e 

externos atrelados as organizações. Haja vista, que tal evolução do conflito de agência 

está relacionada às premissas da inexistência de um contrato perfeito e à existência do 

agente perfeito. Fica evidente a caracterização de um ambiente em constante mutação 

no despertar de novas necessidades entre o agente e o principal, gerando estudos 

focados na tentativa de aumentar a regulamentação neste relacionamento.   

Comungando dessa perspectiva, Hart (1995) resguarda que a Governança 

Corporativa torna-se um mecanismo de ajuste na evolução do processo de tomada de 

decisão que não foi contemplado na formalização inicial da organização, o qual 

tecnicamente é essencial para continuidade da organização.  

De acordo com registro de Oliveira (2006), a origem da Governança 

Coorporativa tem seus pilares em um tripé firmado pelo fundo de investimentos LENS, 

pelo relatório Cadbury e pelos princípios da OCDE, contribuindo, assim, para lei 

Sarbanes- Oxley. Para uma melhor visualização, descreve-se uma construção na figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: Origens da Governança Corporativa 

Fonte: Oliveira (2006, p.13) 
 

    Com base nas considerações de Oliveira (2006), o fundo LENS constituído por 

Roberts Monks em 1992 executou um modelo de gestão com objetivo de consolidar 

melhores resultados e agregar mais valores para empresa e também tinha como marco 
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cinco princípios básicos: a melhora nos resultados na atuação e monitoramento eficazes 

por parte dos acionistas; a base de sustentabilidade da operação da empresa a partir da 

disseminação de valores éticos e consolidados; a influência direta da ética nos resultados 

da empresa; o entendimento da complexidade operacional das empresas modernas, sua 

capacidade de geração e distribuição de riqueza na região de atuação; o direito garantido da  

liberdade de investimentos e a base de sustentação do desenvolvimento das empresas e da 

atividade empresarial.  

De acordo com The committe em on the Financial Aspects of Corporate 

Governance (1992), os princípios publicados no relatório Cadbury descrevem premissas 

básicas para as boas práticas de governança em detrimento da constituição e estruturação 

do conselho de administração; da estrutura e separação das responsabilidades do Conselho 

de Administração e da Diretoria Executiva e das diretrizes básicas de alocação da 

administração geral das empresas.  

   No tocante ao OECD o autor afirma ainda que a contribuição dessa organização 

esteja declarada em 1999 através dos seus princípios que norteiam basicamente as 

seguintes premissas: proteger os direitos dos acionistas, tratamento equitativos aos 

acionistas, as informações devem conter transparência e veracidade, os fatos relevantes 

devem ser prontamente divulgados aos usuários interessados,  a responsabilidade e a forma 

de atuação do conselho de Administração devem estar muito bem definidas, entendidas, 

operacionalizadas para serem avaliadas.  

   Por fim, a abordagem defendida por Oliveira (2006) apresenta a Lei Sabernes-

Oxley, idealizada em 2002, pelos congressistas norte-americanos Paul Sarbanes e Michael 

Oxleye e assinada em 30 de Julho do mesmo ano, como um filtro básico do processo de 

origem da GC diante de quatro princípios: a conformidade legal e ética, prestação 

responsável das contas e dos resultados incluindo a indicação plena dos responsáveis pela 

administração, adequada transparência e veracidade das informações disponibilizadas aos 

diversos usuários interessados e o senso do propósito de justiça nas diversas decisões 

tomadas pela empresa.  

   Para Santos e Leme (2004), a legislação em questão criou um novo ambiente de 

Governança Corporativa gerando um novo conjunto de responsabilidades e sanções aos 

administradores, coibindo práticas lesivas na gestão das sociedades anônimas. Tendo como 
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principal objetivo transformar os princípios de Governança Corporativa em lei e recuperar 

a credibilidade dos mercados de capitais evitando novos escândalos semelhantes aos da 

Eron, WorldCom , Tyco, entre outras.  

 

2.1.2  Conceitos e Definições  

 

Na tentativa de formalizar conceitualmente a Governança Corporativa Adrian 

Cadbury na década de 90 define-a como um sistema pelo qual as corporações 

empresariais são dirigidas e controladas. Estimulando assim a publicação do primeiro 

código de práticas de Governança Corporativa.  

De acordo com Andrade e Rossetti (2009), as razões fundamentais para 

aceitação da GC podem ser resumidas em três aspectos: o relacionamento dos acionistas 

e corporações, a constituição de conselhos de administração e a atuação da direção 

executiva. O primeiro trata das condições que conflitam com a relação regular e formal, 

conformidade, transparência, democracia acionária e justa retribuição aos investidores, 

independente da classe de ações possuídas ou da expressão de suas participações no 

total do capital das companhias. Todas estas condições são analisadas diante da 

separação entre a propriedade e a gestão.  

    No caso da constituição de conselhos de administração, a sua existência 

tornou-se algo comum nas sociedades anônimas modernas por exigência legal.  

Também atribui-se a sua existência por força do estatuto que foi configurado como 

protetor dos interesses dos acionistas. Algumas situações comprovadas no estudo de  

Dalton (1998) et al caracterizaram o conselho como um colegiado  pro forma, por não 

enfatizar os interesses dos proprietários e aprovarem com poucos critérios as atitudes 

dos altos executivos. Com adesão das boas práticas de governança, o conselho tem suas 

práticas reguladas por critérios tecnicamente mais rigorosos.  

 A problemática acerca da atuação da alta administração tratada sob a ótica do 

conflito da agência caracteriza quatro aspectos em que o agenciamento tornou-se 

ineficaz: autobenefícios em proporções exageradas, gestão com foco no curto prazo, 

diretrizes conflitantes e manipulação de resultados. As pressões exercidas pelos 
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acionistas para adoção de processos embasados pelas melhores práticas visaram corrigir 

desvios de postura na condução da gestão empresarial.  

Para Andrade e Rossetti (2009), apesar da Governança Corporativa já possuir o 

reconhecimento de sua importância na gestão de negócios e na promoção do 

crescimento econômico, tem sua propagação comprometida por ser relativamente 

recente, porque a expressão governança corporativa foi utilizada pela primeira vez em 

1991 por R. Monks nos Estados Unidos. 

Uma definição mais completa apresentada pela OECD, (2009), Governança 

Corporativa (GC) refere-se aos instrumentos pelos quais as empresas são dirigidas, 

como também aos meios através dos quais seus controladores determinam o curso das 

operações e sejam responsabilizados pelas suas decisões e pelo desempenho da 

empresa.  

O Banco Mundial (2009) defende o seguinte conceito: Governança Corporativa 

compreende-se pela estrutura dos processos, direção e controle das sociedades. No 

entendimento das relações entre a gestão, e o Conselho de Administração, e os 

acionistas controladores, e minoritários e outras partes interessadas. 

Destaca-se a abordagem defendida ainda pelo Banco Mundial e OECD (1999)  

no relatório Corporate and Governance: A framework  for  implementation- overview 

publicado em 21 de junho do ano citado. As corporações são disciplinadas por fatores 

internos que regulam o relacionamento entre os integrantes da organização e fatores 

externos definidos por aspectos relacionados com a realidade política, leis, regulação de 

mercado, que imprimem a forma do governo no comportamento e desempenho da 

empresa.  

 A seguir apresenta-se o relacionamento dos fatores que estimulam o 

entendimento do relacionamento dos instrumentos, a estrutura dos processos, a 

influência exercida por atores externos e contingências ambientais no Governo das 

organizações. 
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Figura 3: Fatores que disciplinam as corporações modernas. 

Fonte: Adaptada de Soares (2003, p. 18) 
 

Percebe-se que todos os conceitos relacionados à Governança Corporativa têm 

seu fundamento na relação dos elementos que estão apresentados na figura 3.  Através 

da contribuição da Silva (2006), que defende que a ética, a transparência e o respeito 

formam o tripé que sustenta um seleto grupo de ações que despertam o interesse maior 

dos acionistas, destaca-se a introdução dos valores apresentados na complementação à 

contribuição de Soares (2003).  Haja vista que uma organização com elevado nível de 

comprometimento mercadológico, financeiro e econômico estimule seus colaboradores 

a multiplicarem sua prática no dia-a-dia tanto no ambiente interno quanto externo, 

criando uma imagem sólida perante todos os segmentos sociais.   

 Acredita-se que a explanação de valores como ética, transparência e respeito 

denote um nível de responsabilidade por todos que fazem parte de uma organização que 

tenha  em sua missão tais valores defendidos pela prática da Governança.  Na percepção 

de Oliveira (2006), o código de ética de atuação da Governança Corporativa deve conter 

os seguintes elementos: capacitação dos conselheiros, a essência dos serviços dos 

conselheiros, o protocolo de tratamentos aos assuntos sigilosos, veracidade das 
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informações, realidade da empresa, quanto aos interesses próprios dos conselheiros, as 

transferências de conhecimentos e interação profissional com outras empresas.  

Para Sirqueira (2007) a Governança Corporativa pode ser considerada como um 

conjunto de mecanismos e procedimentos desenhados e executados com base nos 

valores da transparência, ética, responsabilidade pelos resultados, prestação de contas e 

direitos iguais entre os acionistas. Esta arquitetura pode possibilitar a redução da 

assimetria informacional, criando um foco na análise dos resultados apresentados pelas 

peças contábeis e proporcionando a valorização da utilização da informação contábil no 

processo de tomada de decisão.   

 Na defesa desses mecanismos Love (2010) afirma que as empresas podem 

melhorar os direitos de proteção dos investidores, através das seguintes iniciativas: 

aumentando a divulgação, como também apresentando bons resultados operacionais, 

conselhos independentes, e imposição de mecanismos disciplinares e de gestão. A 

aplicabilidade dessas ações promove a diminuição do conflito da agência 

principalmente no tocante a expropriação de acionistas minoritários pelos controladores. 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), fundado 

em 1995 denominado inicialmente como Instituto Brasileiro de Conselheiros de 

Administração (IBCA), onde seus mentores, o administrador Bengt Hallqvist e o 

professor João Bosco Lodi, perceberam a necessidade de um órgão que tivesse foco em 

colaborar com a qualidade da alta gestão.  

 

No final da década de 90, o instituto ampliou seu campo de atuação nas questões  

inerentes à propriedade, diretoria, conselho fiscal e auditoria independente, construindo 

um conceito mais atualizado de Governança. www.ibgc.org.br  

Governança Corporativa é o sistema que assegura ao sócio-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 eqüidade aos sócios, transparência e responsabilidade pelos 

resultados (accountability). 

 Segundo a opinião de Shleifeerr e Vishny (1997), a Governança Corporativa 

aborda a forma que os investidores terão segurança no retorno da aplicação dos seus 

recursos. Demonstram a garantia da aplicação dos recursos em projetos seguros por 

http://www.ibgc.org.br/
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parte dos gestores, bem como o comportamento dos gestores ao acesso de quantias 

relevantes de capital. 

 O aspecto comportamental por parte dos gestores torne-se uma das prioridades 

da análise de investimentos. Diante da vulnerabilidade causada pela índole pessoal do 

administrador é preciso a interação e sinergia dos princípios da Governança com os 

princípios pessoais do profissional. Portanto, essa fraqueza pode comprometer a 

qualidade dos sistemas de Governança.  

  Dalmácio (2009) salienta em sua tese os determinantes da qualidade dos 

sistemas de Governança Corporativa.  Destacam-se nesta abordagem: as oportunidades 

de crescimento, a necessidade de financiamento externo, a quantidade de ativos 

intangíveis e a estrutura da propriedade.  O destaque aos intangíveis é contemplado pela 

necessidade de monitoramento, a fim de manter a sustentabilidade dos recursos gerados 

por estes ativos, que na sua essência, possuem um grau de subjetividade relevante, 

necessitando de um sistema de mensuração e avaliação confiável, seguro, transparente e 

éticos.  

Em relação à propriedade, deve ser considerada a concentração que o sistema de 

Governança é obrigado a monitorar. Em frente às contribuições anteriores, fica claro 

que a separação entre o controle e a propriedade foi um fator determinante no despertar 

da Governança. Com isso, a qualidade do sistema considera o próprio espaço, 

proporcionado pela organização, para sua atuação.  

 

2.1.3 Modelos de Governança  

 

Diante das contribuições de Santos e Souza(2008) e  Andrade e Rosseti (2009) 

percebe-se que os modelos de Governança possuem em sua abrangência diversas 

acepções, como: questões legais, questões financeiras, maximização dos retornos dos 

investimentos e as que envolvem decisões estratégicas.  

A variedade de modelos é destacada como relevante aspecto que dificulta a 

internacionalização da Governança. Haja vista, os determinantes institucionais de que 
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dependem os diversos modos de constituição e modelos de gestão das organizações 

espalhadas em todo mundo através de suas filiais.  

Argumentos culturais que envolvem traços históricos da formação social e 

econômica e os fundamentos legais também influenciam na formatação dos modelos, 

como a amplitude política e econômica de algumas empresas em suas regiões, 

interferindo nas decisões macro e nas suas tipologias, caso sejam de capital aberto ou 

fechado, se controle familiar, se consorciado ou se pulverizado, entre outros.  

Com base nos fundamentos legais Soares (2003) defende que os sistemas ou 

modelos de Governança adotados no mundo são influenciados pelas leis 

governamentais que têm na sua grande maioria a base Common Law, direito civil 

francês, direito civil alemão, e direito civil escandinavo.  

 A seguir apresenta-se um levantamento das características realizadas pelos 

estudos de Santos e Souza (2008),  Andrade e Rosseti (2009).  

Características 

definidoras 

Modelo anglo-

saxão 

Modelo 

Alemão 

Modelo Japonês  Modelo Latino-

Americano 

Financiamento 

predominante 

Mercado de 

Capitais  

Exigíveis de 

Longo Prazo 

Exigíveis de Longo 

Prazo 

Exigíveis de Longo 

Prazo 

Propriedade e 

Controle 

Dispersão Concentração Concentração com 

Cruzamento 

Concentração  

Familiar 

Conflito de 

agência  

Acionistas -direção Credores -

Acionistas  

Credores –

Acionistas 

Majoritários –

minotários  

Proteção Legal 

a Minoritários 

Forte  Baixa ênfase Baixa ênfase Fraca 

Conselhos de 

Administração 

Atuantes com foco 

em direitos  

Atuantes 

com foco em 

direitos  

Atuantes com foco 

em direitos  

Vínculos com a Gestão  

Liquidez da 

Participação 

acionária  

Muito Alta Baixa  Em evolução Especulativa e 

oscilante 

Forças de 

Controle mais 

atuantes  

Externas Internas Internas Internas 

Governança 

corporativa  

Estabelecidas Adesão 

crescente 

Ênfase crescente Embrionária  

     

Quadro 03: Modelos de Governança 

Fonte: Adaptado de  Santos e Souza (2008),  e Andrade e Rossetti (2009, p. 236) 
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 2.1.3.1 Modelo Anglos-saxão 

 

A principal característica desse modelo é a pulverização do controle acionário e 

a separação da propriedade. A ênfase relativa ao conflito da agência pode ser 

considerada alta no monitoramento aos gestores e nos atos que contrariam os interesses 

dos acionistas. Essa forte influência externa motivou os Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá e Austrália na adoção das melhores práticas de Governança. 

2.1.3.1.1 Governança Corporativa nos Estados Unidos  

 

Analisando a realidade dos Estados Unidos, Sirqueira (2007) caracteriza este 

mercado inserido no modelo Anglo-saxão com uma pulverização do controle acionário 

criando à perda de força de grande investidora, com isto, a distribuição está tanto 

concentrada em pequenos investidores quanto em grandes investidores, aumentando o 

poder da figura do gestor.  

A governança teve sua origem nesse país, estimulada para evitar a não 

expropriação da riqueza. Os fundos de investimentos na década de 80 tiveram uma 

participação relevante no desenvolvimento de boas práticas de governança diante da 

falta de interesse dos gestores em garantir os interesses dos acionistas. Esta interferência 

resultou na criação International Council of Investor.   

 Neste país, a Governança tem sua base em um forte amparo legal através de leis 

corporativas com foco na proteção aos investidores. A lei Deleware Corparate Lawtem 

tem seu foco na exigência que os executivos da organização tenham a obrigação de 

seguir determinados objetivos a fim de cumprir os interesses dos acionistas. Outro 

destaque neste contexto é o conjunto de leis Sarbanes-Oxley aprovadas em 2002 após os 

escândalos da Eron, WorldCom , Tyco, entre outras.  Essa lei estabeleceu regras 

específicas ao papel de independência dos conselhos de Administradores, as relações da 

administração com a Auditoria Externa, a preparação dos relatórios financeiros e os 

responsáveis pelas informações contidas neles. 

  Na concepção de Andrade e Rossetti (2009), esta legislação tem dois objetivos 

claros: o aumento da confiabilidade nos conselhos de Administração como verdadeiros 
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guardiões dos interesses dos shareholders através da independência dos seus 

conselheiros; constituição de comitês de auditorias com regras claras acerca da 

remuneração, objetivos; constituição de funcionamento e a determinação de 

mecanismos de avaliação colegiada de riscos corporativos e das políticas para sua 

administração.  

O segundo objetivo apresentado pelos autores é o aumento da confiabilidade nos 

relatórios financeiros e nas informações que os acompanham. Para o cumprimento do 

objetivo destacam-se algumas ações, como: conselho de supervisão contábil de 

empresas de capital aberto, rotação e independência das empresas de auditoria 

contratadas pelas companhias abertas, criação do Conselho de auditoria composto pelo 

menos por três conselheiros com qualificação em finanças e independentes, formatação 

padrão dos relatórios contábeis diante da certificação das instituições que normatizam o 

exercício contábil e o tratamento penal aos administradores pela operacionalização das 

informações financeiras e contábeis na gestão das organizações. 

2.1.3.1.2 Governança Corporativa no Reino Unido 

 

 Silveira (2002) defende a semelhança na realidade do mercado no Reino Unido 

com Estados Unidos pela semelhança no sistema corporativo através do nível de 

pulverização do controle acionário. Os primeiros passos da Governança foram 

estimulados pelo questionamento da eficácia dos Conselhos de administração diante de 

escândalos ocorridos no final da década de 80 do século passado, fazendo o governo, 

através do partido conservador, exigir uma postura mais rígida e ameaçar a imposição 

de regras severas para disciplinar seu mercado. 

Diante dessa necessidade, a Bolsa de Valores de Londres, juntamente com 

outros órgãos, criou um comitê com dois objetivos bem definidos. O primeiro foi 

examinar a qualidade das demonstrações financeiras listadas nas bolsas.  O segundo foi 

redesenhar a atuação dos conselhos de administração, estabelecendo missões mais 

efetivas de monitoramento e de orientações estratégicas das corporações. Este comitê 

foi coordenando por Aldrian Cadbury, que em 1992 publicou a célebre contribuição 

para Governança Corporativa o  Report of Committee on the financial Aspect Corporate 

Governance, resumidamente chamado de,  Cadbury Report.  
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Como outros aspectos não foram contemplado no Cadbury Report (a 

remuneração e eficácia dos executivos e dos conselheiros) deu origem ao comitê  

Greenbury.  O fruto deste comitê foi o relatório  denominado:  Director’s Remneration: 

report of a study Chaired by Sir Richard Greenbury, apresentado em 1995.  

Em 1997, outro comitê foi instituído para ampliar o foco dos processos e das 

práticas de Governança Corporativa. O comitê Hampel teve como foco a revisão de 

questões relacionadas à segurança das demonstrações financeiras, à transparência 

cobrada pelas companhias abertas e às relações com os acionistas. Questões já 

exploradas nos relatórios anteriores. O produto deste comitê foi a publicação em Janeiro 

de 1998 Committee on Corporate Governanc : Final Report. Silveira (2002) afirma que 

este relatório conceituou Governança Corporativa através de uma dupla perspectiva de 

responsabilidade e prosperidade nos negócios.  

Diante de novas exigências da sociedade civil em julho de 1998 foi publicado, 

após uma criteriosa e exaustiva revisão dos códigos anteriores, o Combined Code. Esse 

código foi à base de exigências para que as empresas pudessem ser listadas na bolsa de 

valores deste país O resultado deste comitê foi a publicação do The Combined: 

principles of Good Governance and Code IF Best Practices.  

   Já em meados de Setembro de 1999, outro comitê foi criado com objetivo de 

estimular mais uma rodada de discussões acerca da governança numa perspectiva do 

exercício do controle interno e da gestão de riscos. Esse comitê recebeu o nome de 

Turnbull, pois a sua condução foi coordenada por Nigel Turbull e contribui com a 

publicação do International Control: Guiddeance for Directors on the Combined.  

 Para Andrade e Rossetti (2009, p 343) as pressões por boas práticas de 

Governança neste país apresentam restrições como: “a força de controle interno e 

externo em relação às punições legais e a execração pública dos gestores mal sucedidos. 

E elevados custos de monitoramento. De certa forma, a primeira restrição pode inibir as 

vocações de novos talentos no desenvolvimento das carreiras profissionais nas 

organizações, como também se observa que, na segunda restrição, os excessos dos 

controles estimulam a redução do foco no planejamento da estratégia, priorizando 

questões relacionadas a controle e sustentação do poder.  
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2.1.3.1.3 Governança Corporativa no Canadá e Austrália  

 

   No caso do Canadá e da Austrália, que são apontados como adeptos do modelo 

Anglo-saxão , tiveram o desenvolvimento da Governança Corporativa bem semelhante 

ao dos Estados Unidos e  do Reino Unido, porque realizaram o processo de constituição 

de comitês na década de 90 do século XX e utilizaram a interferência do estado através 

do controle legislativo sobre as operações realizadas pelas empresas no mercado 

financeiro.  

 Um exemplo claro desta semelhança é a harmonização da regulação canadense 

com os Estados Unidos após a publicação da Lei Sarbenes- Oxley. No caso do modelo 

da Austrália, a adoção pelo padrão Anglo-saxônico pode ser caracterizada pelas 

recomendações feitas a empresas abertas que tiveram como base as influências das 

forças externas com as mesmas prioridades, como: a ênfase dos Conselhos como 

Guardiãos dos interesses dos acionistas, Conselhos com membros independentes, a 

Auditoria concentra o ambiente de fiscalização, transparência na política de 

remuneração dos executivos e a essência do modelo de Governança podem ser definidas 

como um sistema flexível que permite sempre atualizações das melhores práticas.  

2.1.3.2 Governança Corporativa na Alemanha  

 

 Segundo estudos de Silveira (2002), o sistema de governança na Alemanha é 

pautado por três causas basilares: equilíbrio dos interesses stakeholders com os 

objetivos das organizações, o papel limitado do mercado de capitais no financiamento 

da economia e a gestão coletiva. Esse sistema tem bases culturais relevantes com amplo 

destaque na participação e na legalidade, dando pouco realce a valores como a 

transparência.  

  

 A influência da defesa dos interesses dos stakeholders pode ser entendida pela 

estrutura dos Conselhos, nos quais a legislação obriga a representação de empregados e 

,consequentemente,  determina uma conciliação de interesses. Por exemplo: empresas 

com mais de 2000 funcionários é obrigada a ter participantes nos níveis de Supervisão; 

empregados, sindicatos e acionistas menores. Mas as decisões estratégicas ficam a cargo 
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dos Bancos, que na grande maioria, concentram a maior participação e o Executivo 

chefe divide com o colegiado essa responsabilidade.  

 Na questão relativa à incipiente participação do financiamento econômico, as 

Bolsas de Valores têm uma influência relevante nas crises acontecidas durante as duas 

grandes guerras mundiais e na divisão territorial entre a Alemanha Ocidental e 

Ocidental. Isso  estimulou uma essência de pluralidade e consenso no âmbito social, que 

gerou uma forte influência social nas estruturas organizacionais, retratando também o 

baixo nível de adesão ao Código de governança Alemã.  

 Outros aspectos que devem ser considerados nesse sistema é a forte participação 

dos Bancos nas estruturas societárias, aumentando a forte política de crédito a longo 

prazo nesta economia e “abafando” o desenvolvimento da estrutura de mercado de 

capitais. Essa participação estabelece uma relação duradora com as empresas. Portanto, 

a estrutura da propriedade pode ser considerada como uma alta concentração. Isto 

interfere nos aspectos relacionados com a propriedade e gestão e no baixo conflito da 

agência.  

  Com advento da integração Européia e o surgimento de oportunidades de novos 

investimentos, a Alemanha ,em 1997, criou o Novo Mercado. O Neuer Markat trouxe 

uma nova estrutura de investimentos que ocasionou um estímulo ao desenvolvimento do 

mercado de ações com adoção de regras mais rígidas, com níveis de transferência e 

proteção e ainda com adesão às normas internacionais de contabilidade na divulgação  

dos resultados trimestrais das empresas.  

 

2.1.3.3  Governança Corporativa no Japão 

 

 Sirqueira (2007) enfatiza que os determinantes da Governança Corporativa na 

economia japonesa tiveram seu estímulo no processo de estagnação dessa economia, no 

início da década de 90 do século passado.  

 Na estrutura do capital das empresas, os Bancos possuem participação na 

estrutura das empresas diante da necessidade de financiamento dos exigíveis em longo 

prazo. Essa participação é limitada até 5% das ações. Portanto, a exigência de um 
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relacionamento, até mesmo de aconselhamento estratégico, estimulou a formação de um 

modelo de governança.  

 A seguir demonstra-se a relevância da participação dos Bancos de 1997 a 2007. 

Estes dados foram coletados e adaptados do levantamento dos estudos de Andrade e 

Rossetti(2009, p. 356), com base na série histórica divulgada pela Tokio Securities 

Exchange.  

% em relação ao total investido 

Anos Governo Bancos Companhias 

Japonesas 

Empresas 

Japonesas 

Investidores 

estrangeiros 

Pessoas 

Físicas 

Total 

1997 0,2 42,1 0,7 24,6 13,4 19,0 100 

1998 0,2 41,0 0,6 25,2 14,1 18,9 100 

1999 0,1 36,5 0,8 26,0 18,6 18,0 100 

2000 0,2 39,1 0,7 21,8 18,8 19,4 100 

2001 0,2 39,4 0,7 21,8 18,3 19,7 100 

2002 0,2 39,1 0,9 21,5 17,7 20,6 100 

2003 0,2 34,5 1,2 21,8 21,8 20,5 100 

2004 0,2 32,7 1,2 21,9 23,7 20,3 100 

2005 0,2 31,6 1,4 21,1 26,7 19,0 100 

2006 0,3 31,0 1,8 20,7 28,0 18,0 100 

2007 0,2 30,9 1,6 21,3 27,6 18,2 100 

Quadro 04: Participação dos níveis de Investimento no mercado Japonês. 
Fonte: Adaptado de Andrade e Rossetti (2009, p.356) 

 

Diante da análise dos dados, podem ser enunciadas algumas características do 

sistema Governança Corporativa Japonesa, como: as influências das forças internas de 

controle; a propriedade e a gestão estão sobrepostas, não ocorrendo assim o conflito da 

agência. Claramente, percebe-se que o controle interno é exercido por acionistas com 

participações cruzadas, juntamente com o Conselho de Administração. Os participantes 

dos conselhos são executivos indicados pela própria empresa e sua presidência não 

coincide com a presidência da organização.  

 Ainda com base nos estudos de Sirqueira (2007), atos relevantes na construção 

deste modelo podem ser destacados. Em 1997, a Federação Japonesa das Organizações 

econômicas divulgou recomendações urgentes com a relação à Governança Corporativa. 

Já em 1998, foi formado um comitê para elaboração dos princípios de Governança 

Corporativa que tiveram sua publicação como código em 2001, que traz as seguintes 

premissas: missão e obrigações do conselho e Diretores, missão e obrigações dos 

comitês estabelecidos dentro dos conselhos de diretores e responsabilidades e 

atribuições dos Chief Excutive Officer,(CEO).  
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 Percebem-se uma limitação do sistema nos aspecto da influência cultural desse 

país e na estrutura das Organizações como as participações cruzadas, ou seja, o próprio 

acionista faz parte do conselho de administração visando à tomada de decisão, a redução 

dos principais Bancos na Administração da Companhia, a introdução de membros 

externos aos conselhos como os Auditores e maior transparência. Tal limitação pode ser 

confirmada através de resultados da avaliação da agência rating Governance Metrics 

International realizada, em 2008, em 443 empresas japonesas que  tiveram uma média 

de avaliação de 3,34 contra a média de 4,87 de 54 países, conforme resultados 

apresentados por  Andrade e Rossetti (2009).  

Tais limitações, por sua vez, devem ser superadas em um curto espaço de tempo. 

No Quadro anterior, nota-se o aumento anual da participação dos investimentos 

estrangeiros em contrapartida à diminuição dos Bancos.  

 

2.1.3.4.  Modelo Corporativa Latino-Americano  

 

 O estudo desse modelo torna-se algo muito peculiar na realidade do 

desenvolvimento econômico que o Brasil vem apresentando na América Latina. Por 

exemplo: o processo de privatizações de grandes empresas estatais para empresas 

multinacionais. Empresas com amplas negociações nos mercado de ações pelo mundo 

caracterizam a necessidade de garantias para o advento de investimentos estrangeiros. 

Com isso, percebe-se uma grande concentração de propriedade como também uma 

concentração de grupos financeiros que dão suporte ao financiamento das grandes 

empresas.  

 Todo esse cenário assinala uma gestão exercida por acionistas majoritários, no 

qual a concentração gera a sobreposição da propriedade sobre a gestão, estimulando o 

conflito na agência predominante devido ao alto nível de convergência do capital entre 

os acionistas majoritários em relação aos minoritários. Destaca-se nessa discussão, a 

baixa proteção ao acionista minoritário devido a altas proporções de ações sem direitos 

a votos.  Andrade e Rossetti (2009) afirmam que a média de proporção das ações é 

equivalente a 37% nos países da América Latina, corroborando as características 

descritas no modelo em análise.   
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A realidade dos conselhos de administração está configurada nas características 

citadas anteriormente. Principalmente pela sobreposição da propriedade, já que a 

maioria dos membros tem ligação com os grandes acionistas, faz parte da família ou 

tem relações em outras atividades. Ocasionando a redução do seu poder no 

cumprimento dos interesses dos acionistas minoritários. 

 Dessa forma, entende-se que tal modelo encontra-se no estágio embrionário 

com sinais de rápida evolução.  Esse ritmo pode ser entendido através da adequação de 

economias emergentes às oportunidades de investimentos estrangeiros. É perceptível o 

esforço diante das iniciativas de criação de códigos e institutos que aos poucos estão 

conseguindo implantar nas empresas conceitos de responsabilidades corporativas, na 

busca de uma maturidade no relacionamento transparente, equitativo e verídico, com as 

partes relacionadas às atividades da organização.  

  Para Cicogna (2007), a adoção de modelos de Governança Corporativa de 

mercados desenvolvidos por mercados em desenvolvimento não pode ser considerada 

uma ação simples. Pois deve-se levar em consideração uma avaliação do ambiente 

institucional que influencia os padrões de controles e propriedade das empresas. Um 

aspecto relevante nessa abordagem é o tratamento das características regionais acerca da 

gestão executada entre a propriedade e o controle. Uma gestão que interfere no 

desenvolvimento das regras de Governança e estimula a criação de uma identidade e 

propriedades para criar legislações de proteção aos acionistas regionais, como também 

apresenta elementos de credibilidade para o advento de investimentos internacionais.  

 Para Sirqueira (2007), os escândalos financeiros ocorridos em alguns países, na 

década de 90, estimularam a governança a ganhar mais espaço nos debates sobre 

proteção dos mercados através da criação de códigos. Protegendo, com isso, países 

emergentes que, além de atrairem investimentos internacionais pelo seu baixo custo de 

aplicação do capital, precisam apresentar garantias para  assegurar o fluxo constante dos 

novos investimentos, criando possibilidades de outras alternativas de financiamento da 

economia.   
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2.1.3.5  Governança Corporativa no Brasil   

 

   Segundo Peixe (2003), a política de desenvolvimento aplicada pelos Governos 

Brasileiros no período de 1950-1990 tinha sua ênfase na capacidade industrial e estava 

voltada para o mercado interno e com crescimento retardado por altas taxas de inflação. 

O Governo assume o papel ativo na operação econômica. Com abertura da economia na 

década de 90 para as importações e os programas de privatizações de grandes empresas 

estatais atrelados ao processo de estabilidade econômica, o Brasil inicia uma abertura 

econômica para o mundo e o governo passa de investidor a regulador. 

 Destaca-se no início desta discussão, a contribuição do processo de privatizações 

de empresas estatais. Através disso, o ambiente corporativo das empresas necessitou do 

tratamento da assimetria da informação, competições imperfeitas e contratos imperfeitos 

conforme contribuição de (PEIXE 2003).  

Dessa forma percebe-se um estímulo da mudança da cultura organizacional, bem 

como o incentivo ao mercado brasileiro de ações. Portanto, diante de um cenário 

propício para disputar o fluxo de capital externo, o Brasil necessitava de adequações 

legais, maior transparências, harmonização das normas internacionais, contabilidade e 

regras claras nos estatutos que determinam a proteção aos acionistas minoritários.  

    Na perspectiva de uma influência global no processo de desenvolvimento, 

devem-se buscar quais elementos internos e externos influenciaram a formatação do 

sistema de Governança no Brasil. Não adianta apenas perceber a dinâmica mundial se 

os passos estratégicos da nossa economia não estavam em sinergia com a própria 

evolução dos conceitos internacionais. Nessa abordagem global, deverá fazer parte da 

estratégia do Governo a diminuição do grau de dificuldade dos processos de 

internacionalização das empresas. Entende-se que as dificuldades com este processo 

podem ser minimizadas com adaptações legislativas com as grandes economias 

mundiais, a fim de atender aos padrões de gestões mais desenvolvidos e  a oportunidade 

buscar uma grau de profissionalização nas empresas nacionais. 
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   Através das pesquisas de McKinsey & Company e Korn/Ferry (2001), Silveira 

(2002), Slomski et al (2008), Sirqueira (2007), Andrade e Rossetti(2009), seguem as 

principais características do modelo de Governança Brasileiro.  

 Forte concentração de propriedade; 

 Empresas com controle familiar ou compartilhado; 

 Sobreposição entre propriedade e liderança executiva; 

 Acionistas minoritários poucos ativos; 

 Presença de acionistas não controladores pouco ativos  

 Escassez de conselheiros profissionais no conselho de administração; 

 Estrutura informal do conselho de administração, com ausência de comitê para 

tratamento de questões específicas, como auditoria e sucessão  

 Remuneração dos conselheiros como fator irrelevante; 

 Slomski et al (2008, 46) afirma que o modelo de governança corporativa das 

empresa brasileiras vem, paulatinamente, incorporando os seguintes aspectos 

 
consideração mais explicita dos interesses dos acionistas não controladores; 

                                         acionistas não controladores mais ativos; 
sobreposição moderada da propriedade e gestão; 

clareza na divisão dos papeis conselho/direção executiva; 

estruturas formais dos conselhos (presença  de comitês); 

equilíbrio entre conselheiros independentes, externos e internos; 

conselhos mais profissionais; e 

remuneração variável mas difundida.  

 

 

         Corroborando com as afirmações acima, percebe-se que a partir dos anos 90 

do século passado o Brasil incorporou posturas de desradicalização e reorientação do 

processo político, de liberalização de aumento expressivo das transações interfronteiras 

e de globalização dos mercados. Portanto, é notável o processo de mudança da 

estratégia nacional visando o atendimento das exigências internacionais, bem como o 

aperfeiçoamento do Mercado nacional.  
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       Nas pesquisas de Silva (2006), Andrade e Rossetti (2009) apresentam-se as 

seguintes ações estratégicas para cumprimento das posturas citadas anteriormente: 

inserção global, integração regional, abertura econômica, privatizações, novos marcos 

regulatórios, estímulos à competição em diversos seguimentos.  

 Aliado a estas ações, os autores apresentam mais duas linhas de atuação para o 

aperfeiçoamento do sistema de Governança brasileiro: a reconfiguração do mercado de 

capitais e as mudanças nos padrões de Governança.  

 A reconfiguração do Mercado de Capitais pode ser entendida pela evolução dos 

saldos de aplicação de origem externa no mercado que, em 1997, totalizou 30 bilhões de 

reais, assumindo um novo recorde. Esse valor pode ser explicado pelo processo de 

estabilização econômica, ampliação do mercado, privatizações e confiança na 

reorientação da estratégica nacional. Contudo, deve-se destacar como fato relevante na 

construção dessa análise, a diminuição daquele saldo para 24,6 bilhões no período de 

1995 a 1999, e depois para 14,8 bilhões devido à crise do México e de Malásia, como 

também as expectativas de desvalorização da moeda e receio na mudança de condução 

política. 

 No processo de recuperação de 2003 a 2008, os saldos das aplicações externas 

atingiram números acima das médias mundiais. No final de 2008, operavam no país 

cerca 60 corretoras internacionais. Neste período, a média de investimentos foi de 89 

bilhões, destacando os 210 bilhões em dezembro de 2008. Diante do crescente fluxo de 

capital estrangeiro, percebe-se um aumento da participação de grandes empresas 

brasileiras no mercado internacional diante de melhores oportunidades e alternativas de  

linhas de financiamentos mais atrativos do que as nacionais, como também pelo próprio 

processo de desenvolvimento da economia que ocasionou uma exposição das empresas 

a mercados mais desenvolvidos, exigentes e organizados.(ANDRADE e ROSSETTI 

2009) 

 Silva (2006) destaca também a renovação tecnológica das bolsas de valores do 

país através de uma estrutura que possibilitasse maior agilidade das negociações, 

redução do custo das transações, garantias das operações e maior segurança de 

investimentos e dos serviços de custódias. Assim, além de atender as expectativas 
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internacionais busca-se o desenvolvimento natural da operação do mercado de capitais 

nacionais.  

 No tocante a mudança nos padrões de Governança, Silva (2006) e Andrade e 

Rossetti( 2009) defendem que a aderência às regras da boa Governança e aos valores 

fundamentais aumentaram o nível de valorização das empresas, a adaptação das 

demonstrações contábeis aos padrões internacionais, o aumento do nível de 

complexidade dos negócios das grandes empresas nacionais devido à abertura do 

mercado nacional estimulando a competição e, por fim,  a exigência de Conselhos de 

Administração com membros externos, inclusive com experiência internacional, como 

também uma estrutura de suporte aos cumprimentos dos princípios de Governança. 

 Com base nos estudos de Silveira (2003), Slomski et al (2008), Tanji (2009), 

Andrade e Rossetti (2009) apresentam-se algumas iniciativas institucionais e 

governamentais que contribuem para a atualização do sistema de Governança 

Corporativa brasileiro. Por exemplo, a criação do IBGC em 1995, aprovação da Lei nº 

10 303/2001, a reforma do Código Civil brasileiro, criação dos níveis 1 e 2 de 

Governança Corporativa e do novo Mercado da Bovespa, estabelecimentos de novas 

regras na definição dos limites de aplicação em fundos de pensão, as exigências de Boas 

Práticas de Governança na concessão de financiamentos através do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

 Para operacionalização desta estratégia, existem os órgãos governamentais de 

fomento à Governança Corporativa. O Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a 

resolução nº 2.829 /01 que permite um percentual maior de investimento das empresas 

de previdências fechadas nas organizações que praticam regras de melhor governança 

corporativa.  

 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou, em 2002, recomendações 

relativas às boas práticas de Governança corporativas. A adoção destas práticas é 

entendida por essa comissão como um alto padrão de conduta exigido por lei, não tendo 

um caráter punitivo a não adesão. Esta comissão procurou adaptar à realidade brasileira 

práticas de governança já adotadas em outros países sem causar algum dano às 
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exigências e recomendações dos órgãos e entidades que participam do controle do 

mercado de capitais.  

 De acordo com os registros históricos do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) sua origem tem início na criação das estratégias dos Professores 

Bengt Hallqvist e João Bosco Lodi, que formaram um organismo que desse suporte à 

qualidade da atuação nos Conselhos de Administração nos processos de alta gestão nas 

empresas brasileiras em 1994.  

 Pela iniciativa de um grupo de 36 pessoas tendo em sua composição 

empresários, políticos e estudiosos, foi fundado, em 1995, o Instituto Brasileiro de 

Conselheiros de Administração cujo objetivo era a formação e qualificação de 

profissionais para atuarem em Conselhos de Administração, como membros externos.  

 Já em 1999, teve sua denominação alterada para Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, tendo como propósito a seguinte máxima (www.ibgc.com.br)   

Ser referência em governança corporativa, contribuindo para o desempenho 

sustentável das organizações e influenciando os agentes de nossa sociedade 

no sentido de maior transferência justiça e responsabilidade. 

 

 A publicação do código das melhores práticas de governança pelo IBGC traduz 

o entendimento da necessidade de atrelar o potencial econômico do Brasil com as 

oportunidades da globalização. Esse código teve sua primeira edição em 1999 e hoje já 

está na 4ª edição. Criando, assim, a identidade nacional no tratamento da Governança e 

possibilitando o desenvolvimento do mercado de capital de forma segura, sustentável e 

compartilhada com o desenvolvimento global. Nesse manual são abordadas algumas 

práticas que envolvem a propriedade, conselho de administração, gestão de auditoria 

independente e conselho fiscal.  

 Destaca-se também a contribuição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

que, através da formalização dos seus pronunciamentos, atende a resolução do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) 1005/2005 cujo artigo 3º afirma que as emissões desses 

pronunciamentos estabeleçam a centralização e a uniformização para a divulgação de 

normas que proporcionem a convergência das normas da Contabilidade brasileira para 

as normas internacionais.  

http://www.ibgc.com.br/
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 Com isso, tanto as empresas brasileiras quanto as empresas internacionais  

podem ter suas dificuldades no processo de internacionalização minimizadas, assim 

como a avaliação das organizações, estimulando a operacionalização da atividade 

empresarial e a agregação de valor sob a ótica dos princípios de Governança.   

   Em complemento às iniciativas já citadas devem-se destacar os principais 

marcos legais apontados por Tanji (2009), Andrade e Rossetti (2009) diante das 

mudanças proporcionadas pela Lei 10303/2001 e pela reforma do Código Civil em 

2002: a redução do limite máximo de emissão de ações preferenciais; a redefinição dos 

direitos dos titulares de ações preferenciais; a competência e a convocação da 

Assembléia Geral de acionistas; a composição, o funcionamento e a competência do 

Conselho fiscal; a composição e a competência do Conselho de Administração; a 

eleição e a composição da Diretoria executiva; os acordos entre acionistas; a 

possibilidade de arbitrar conflitos internos, as novas formalidades do código civil e 

alcance da Lei Sabarnes-Oxley.  

 Perante todas essas iniciativas Slomki et al ( 2008) ressalta que a influência 

política de grandes grupos empresariais pela não aprovação de regras mais rígidas no 

controle e regulação das empresas de capital aberto estimulou outras iniciativas isoladas 

como, por exemplo: a criação do novo mercado e o  nível de governança corporativa 

que são estipulados  mediante contratos entre a Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA) e as companhias de capital aberto, visando a operacionalização de práticas 

adicionais de práticas de Governança Corporativa.  

 Em síntese, podem-se destacar conceitualmente as premissas estabelecidas para 

as classificações de caráter avaliativo dos instrumentos já citados. 

PRÁTICAS PRÉ ESTABELICIDAS PELA BOVESPA Nível 1 Nível 2 Novo Mercado 

Manter em circulação uma parcela mínima de 25% do capital X X X 

Realizar ofertas públicas de colocação de ações através de 

mecanismos que favoreçam a dispersão de capital 
X X X 

Melhores informações prestadas trimestralmente entre as quais 

a exigência de consolidação das Demonstrações contábeis e de 

revisão especial da auditoria.  

X X X 

Cumprir regras de dsiclosure em operações envolvendo ativos 

de emissão as companhia por parte dos acionistas controladores 

ou administradores da empresa  

X X X 

Disponibilizar um calendário anual de eventos corporativos  X X X 

Apresentar a demonstração de fluxo de Caixa  X X  

Compor o conselho de administração com um mínimo de 5  X X 
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membros (mínimo de 20% de conselheiros independentes) e 

mandato unificado de, no máximo 02 anos.  

Apresentar os demonstrativos anuais seguindo as normas dos 

Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) ou 

international Financial Reporting Standards(IFRS), no caso 

das inflormações trimestrais.  

 X X 

Estender, para todos os acionistas detentores de ações 

ordinárias, as mesmas condições obtidas pelos compradores 

quando a venda do controle da companhia e, no máximo, 80% 

desse valor para detentores de ações preferenciais-se for o caso 

(tag along) 

 X X 

Conceder o direito de voto às ações preferenciais em algumas 

matérias como transformação, incorporação, cisão e fusão da 

companhia e empresas do mesmo grupo sempre que sejam  

deliberados em assembléia geral em assembléia geral. 

 X X 

Cumpri a obrigatoriedade de realização de uma oferta de 

compra de todas as ações em circulação, pelo valor econômico, 

nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do 

N2CG ou NM 

 X X 

Aderir à Câmara de arbitragem para resolução de conflitos 

societários. 
 X X 

Dividir o capital social em ações ordinárias.    X 

Quadro 05: Práticas de Governança exigidas pela BOVESPA na classificação dos 

Níveis 1 e 2 , e Novo Mercado 

Fonte: Adaptação Bovespa 2009 

 

     Além destes instrumentos de avaliação, a Bovespa criou outro segmento  

denominado BOVESPA MAIS. Esse segmento tem como objetivo acolher empresas 

que tenham um processo gradual no mercado, viabilizando sua abertura para o mercado, 

através da evolução da transparência, ampliação da sua base de acionistas e de sua 

liquidez  

 As empresas nesse segmento poderão optar por uma realização de ofertas 

iniciais de ações de volume menores; uma venda de ação de forma concentrada, junto 

de pequenos números de investidores e com a perspectiva de realização posterior de 

uma colocação pulverizada; um registro nesse segmento sem a realização inicial de 

oferta de ações mais ampliada. Dessa forma, a BOVESPA terá o controle e participação 

do desenvolvimento das empresas no mercado de capitais, evitando riscos para as 

empresas e para o próprio mercado.  

  Na conclusão dessa seção, evidencia-se a abordagem desenvolvida por Andrade 

e Rossetti (2009, p.49, 501)  que define o ambiente com baixa adesão às boas práticas 

de governança como “o empreendedorismo oportunista à baixa atratividade do mercado 

de ações: um círculo vicioso de raízes históricas”. Enquanto no cenário de alta adesão às 
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praticas de Governança, o mesmo autor define “da boa governança à atratividade e ao 

desenvolvimento do mercado: um círculo virtuoso de impactos macroeconômicos. 

 Por fim, percebe-se que o movimento de círculo vicioso para o círculo virtuoso 

apenas não deve ser aplicado ao mundo corporativo. Fica clara a importância do papel 

do estado enquanto instituição ao garantir o desenvolvimento econômico através dos 

mercados de capitais fortalecendo as economias. Contudo, torna-se um contra-senso a 

não aplicabilidade desses princípios na gestão dos recursos públicos. Na próxima seção, 

serão apresentados elementos teóricos de aplicabilidade dos princípios de governança na 

gestão pública. 

 

 2.2.  Aplicabilidade da Governança corporativa no setor público 

 

  Muitos governos assumiram uma postura de reforma do estado com a liberação 

do comércio, um processo de privatizações, ajustes fiscais e a desregulamentação, que 

iniciaram na década de 90 com base nas perspectivas positivas da ideologia neoliberal. 

A tendência de minimizar a participação do Estado repassando a responsabilidade da 

coordenação da economia para o mercado é criticada pro Bresser Pereira e Spink 

(2005), pela falta de legitimidade política. Portanto, torna-se impossível para o estado 

apenas assegurar o direito à propriedade. Segundo os autores, não é possível eximir o 

estado do papel de condutor das estratégicas que norteiam as políticas públicas 

desempenham no capitalismo contemporâneo.  

 Percebe-se com as reflexões dos autores que as falhas do setor público não são 

necessariamente piores que as do mercado. As crises que abalaram, na década de 80, 

muitos países em desenvolvimento foram provocadas pelo próprio Estado através de 

uma estrutura fiscal ultrapassada, fora de sinergia com a dinâmica social, regional e 

global. Entretanto, destaca-se a impossibilidade da ausência do Estado na economia e de 

desprezar a responsabilidade do Estado na crise. Logicamente, é necessário reformá-lo 

com medidas estratégicas através de novas alternativas de financiamento das políticas 

sociais, além de estratégias tributárias.  
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 Segundo Sethibe, Campbell e McDonald (2007), a gestão do setor público deve 

ser pautada pela identificação dos responsáveis pela aplicação e retorno sobre os 

recursos aplicados, pois a estrutura do fluxo dos recursos torna-se muito complexa, 

necessitando de mecanismos que coordenem a segurança da boa aplicação e a segurança 

do gestor responsável.  

Diante da contribuição dos autores, nota-se que o Estado tem sua gestão tão 

complexa ou mais, do que uma grande empresa. O fato da obrigação tributária recair 

sobre a  sociedade como imposição, gera um ambiente natural de cobrança acerca da 

transparência, integridade e responsabilidade na prestação de contas. Outro aspecto 

defendido pelos autores é a segurança do gestor. Haja vista que os líderes do poder 

executivo têm sua verdadeira avaliação através da opinião pública. Portanto, a busca de 

meios para formalização das ações dos gestores torna-se essencial.  

Slomski (2007) defende a existência de uma assimetria informacional externa e 

interna na administração pública. A externa tem ligação direta com a dificuldade de 

acompanhamento do cidadão sobre a gestão do setor devido à falta de acesso à 

informação. No caso da interna, o gestor público de uma determinada área de atuação 

possui um acesso mais privilegiado do que o chefe do executivo.  

Portanto, os programas que vão direcionar a ação da plataforma política do 

governo necessitam de mecanismos que possibilitem uma política de comunicação 

efetiva com  as partes interessadas sobre a missão e os objetivos do programa.  

 Mauss e Souza (2008) afirmam que no contexto de uma gestão pública por 

resultados, o planejamento estratégico deve ser o centro da gestão, o qual fixa as 

diretrizes estratégicas e propicia os meios para avaliação de desempenho, controle 

eficiente das atividades e resultados planejados pelo gestor público. Com isso, espera-se 

que a formatação dos programas tenha na sua base de estrutura e processos 

organizacionais abertura para aplicação de planejamento a nível estratégico, a fim de 

assegurar o retorno dos recursos aplicados desde a concepção até o alcance do seu 

objetivo.  

  A aplicação da GC no setor público evidencia uma inovação na forma de 

gerenciar os recursos públicos diante do envolvimento dos políticos, administradores e 

população que por meio de alguma formalização, que determine a maneira mais 
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adequada na condução dos recursos públicos e na prestação de contas, consolidando a 

transparência e a integridade da gestão pública. 

 De acordo com os registros de Mello (2006), no início da década de 80 do século 

passado, iniciou-se nos Estados Unidos a introdução de práticas de modelos gerencias 

advindo do setor privado. Outro fato relevante foi a província de British Columbia, no 

Canadá, que foi a pioneira na implantação das boas práticas de Governança tanto no 

setor público quanto privado.  

 Mello (2006) ainda destaca a influência dos princípios de transparência, 

integridade e responsabilidade em prestar contas, publicados e apresentados pelo 

relatório Cadbury Committee em 1991 na formatação estrutural da Governança 

Corporativa para o setor público, pelo instituto britânico de finanças.  

  Marques (2007) ressalta a necessidade de integração da governança pública,  

com estrutura da gestão, planejamento estratégico, informação de desempenho, gestão 

de risco, concordância e controles, auditoria, valores e códigos de ética com 

administração das entidades públicas. Tais premissas citadas podem ser encontradas 

mesmo sem um código formal de governança tanto no perfil do gestor público, ou  por 

força da legislação. 

  Os estudos de Marques (2007) e Mello (2008) apresentam a estrutura essencial 

para que a governança possa ser implantada na gestão pública: o mapeamento da 

identificação e articulação das definições de responsabilidades, conhecimento da 

estrutura de relacionamento das partes interessadas, bem como as condições de 

operacionalizar os recursos aplicados e de suporte na administração em todos os níveis.  

  São enumerados pelos mesmos autores os aspectos que influenciam diretamente 

na aplicação básica desse setor: separação dos papéis do presidente e chefe executivo, a 

composição da diretoria deve contemplar diretores não executivos, a existência de um 

comitê de auditoria com membros não executivos, a manutenção de padrões dos 

relatórios financeiros, adaptação de um código de ética para a entidade, diretrizes para a 

conduta dos diretores para evitar conflitos de benefícios, identificação dos riscos e sua 

mensuração.  
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2.2.1 O estudo 13 do PSC / IFAC 

 

  O estudo 13 do PSC/ IFAC defende três princípios: transparência, integridade, e 

responsabilidade em prestar contas. A determinação destes princípios auxilia a 

padronização da comunicação dos gestores públicos com a população. A administração 

pública em sua essência é bastante complexa. Portanto, com base nesses princípios, o 

ato de informar os resultados da gestão pública de forma concisa, objetiva e responsável 

denotam a exigibilidade de qualquer usuário dos serviços públicos diante dos meios de 

informação disponíveis na atualidade.  

A transparência processo de gestão pública resulta na identificação dos 

responsáveis.  À medida que as informações fornecidas, como também a forma utilizada 

nesse processo pelo gestor público atende aos anseios da sociedade, esse princípio é 

cumprido.  

No caso da integridade, surge diante do cumprimento dos procedimentos de 

forma honesta e perfeita. A execução desse princípio depende da efetividade dos 

padrões de estrutura de controle, perfil profissional dos indivíduos no acesso à 

administração dos recursos e negócios das entidades públicas.  

A responsabilidade em prestar contas está relacionada diretamente ao dever dos 

gestores e das entidades em demonstrar os resultados alcançados de forma lícita de suas 

ações e de seus resultados na administração dos recursos públicos. A sua concepção está 

na formalização da responsabilidade das partes envolvidas no processo com base nestes 

princípios o ato de informar os resultados da gestão pública de forma concisa, objetiva e 

responsável.  

  Estes princípios estão inseridos nas recomendações de governança para as 

entidades do setor público, e  tais recomendações detalhadas apresentam-se nos quadros 

abaixo:  
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PADRÃO DE COMPORTAMENTO 

O gestor público precisa de liderança para conduzir padrões de comportamento dos demais membros 

envolvidos na administração dos recursos. 

Existência de um código formal de conduta na definição de padrões de comportamentos dos servidores 

públicos envolvidos nas atividades públicas. 

Todos os servidores públicos devem cumprir altos padrões de comportamento a fim de refletir sua 

reputação. 

Os membros das entidades públicas precisam de mecanismos para que não sejam influenciados por 

preconceitos e conflitos de interesses na gestão pública.  

A população que será beneficiada com o deve ser tratada de maneira cordial, justa, oportuna e com 

eficiência 

Quadro 06: Recomendações dos princípios do PCS 13( Padrões de 

Comportamento) 
Fonte: Elaboração própria  

 

ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS  

É necessário identificar os responsáveis pelos recursos públicos aplicados.   

Existe a necessidade de estabelecer um plano para assegurar que os fundos e recursos destinados aos 

programas sejam protegidos e aplicados economicamente, eficiente e efetivamente.  

O governo precisa estabelecer canais claros de comunicação com as partes interessados, sobre a missão, 

objetivos e desempenho dos programas?  

Há necessidade da definição das divisões de responsabilidades nos principais cargos dos gestores. 

È perceptível a adaptação de um processo de planejamento estratégico com a estrutura disponibilizada 

para os programas 

Torna-se transparente o processo de nomeação e sucessão dos principais gestores. 

Existência do relatório anual formalizando as atividades executadas pelo programas incluindo 

Demonstrações Financeiras.  

Política de comunicação efetiva. 

Identificação e monitoramento dos principais riscos e oportunidades relacionados às atividades. 

Os níveis de remuneração dos membros inseridos nos programa I precisam ser suficientes para atraí-los e 

os conservá-los na gestão do programa.  

Quadro 07: Recomendações dos princípios do PCS 13( Estrutura e processos 

organizacionais) 

Fonte: Elaboração própria  

 

CONTROLE  

O governo necessita assegurar sistemas efetivos na gestão do risco na esfera do controle dos recursos do  

Os gestores públicos e seus auxiliares precisam assegurar a função da auditoria interna na gestão dos 

recursos.  

Um comitê de auditoria precisa ser estabelecido com a participação de membros não executivos para 

revisar as estruturas de controle e dos processos de auditoria externa.  

O controle interno dever ser exercido na gestão dos recursos destinados aos programas. 

Para efetivação, o orçamento precisa ser integrado com a contabilidade a fim da gestão de entrada e saídas 

de recursos financeiros. 

A gestão e o planejamento dos aspectos financeiros. 

Torna-se relevante a qualificação através de treinamentos dos colaboradores envolvidos nos programas. 

Quadro 08: Recomendações dos princípios do PCS 13 ( Controle) 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

 

 



68 

 

                                                                                                                                                                         

 

RELATÓRIOS GESTÃO  

 A publicação de um relatório externo apresentando a execução do programa obedecendo aos 

procedimentos e legislação contábil.  

Avaliação de indicadores de gestão. 

 Participação da Auditoria Externa e independente 

Quadro 09: Recomendações dos princípios do PCS 13( Relatório de gestão) 
Fonte: Elaboração própria  

 

2.3 A governança corporativa e a Teoria Contábil 

  

Para Bushman e Smith (2001), a governança é relevante para o desenvolvimento 

da compreensão e investigação da utilização da informação contábil na gestão 

patrimonial. A defesa desse argumento destaca o grande benefício do entendimento da 

situação patrimonial através da informação contábil pelos investidores.  Acredita-se que 

o sistema de Governança contribui para o alcance do objetivo da contabilidade de gerar 

informações para seus usuários.  

Informações que precisam ser composta por características qualitativas. 

Conforme apresentam Hendriksen e Van Breda (2007), a informação deve possuir uma 

relação de custo e benefício, deve ser compreensível, relevante (valor preditivo,valor 

como feedback, oportuna), precisa ser confiável, responsável ( verificabilidade, 

fidelidade de representação, e neutralidade), e por fim, a comparabilidade. A 

compilação de todos estes predicativos demonstra a oportunidade da aplicação do 

sistema de GC. Sistematização que protegerá tanto o patrimônio como o investidor. Por 

tanto, o papel da informação contábil pode ser definido nos mecanismos de governança 

como a utilização da informação por usuários externos suportados por mecanismos de 

controle que diretamente fazem parte da promoção da governança na organização.  

Iudícibus e Lopes (2004) salientam que o conflito da agência é exacerbado pelo 

problema da assimetria informacional, que, no mercado financeiro, a contabilidade 

financeira possui um papel de destaque. Nesse caso, é caracterizada a posição do 

administrador em deter a informação e interferir na utilização dela diante das vantagens 

pessoais no sistema de remuneração. Um bom sistema de Governança deve atrelar os 

interesses dos acionistas ao sistema de remuneração dos administradores.  
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Os mesmos autores defendem que a utilização de controle gerenciais, derivados 

da contabilidade gerencial, pode auxiliar na coordenação de interesses, promovendo  o 

sucesso da congruência de objetivos que deve ser observado entre os objetivos da 

organização e de seus colaboradores.  

A contabilidade financeira pode estar ligada a alguns aspectos da Governança 

como, por exemplo: o nível de remuneração, compromissos contratuais que as empresas 

assumem com credores e por sua vez os administradores são obrigados a cumprir, a 

legislação societária, a definição do clima organizacional através da política de 

premiação por desempenho dos gestores e a estrutura mercadológica da empresa 

influencia o tratamento contábil para a concorrência 

2.4 Aspectos Teóricos da Governança Corporativa 

 

 O objetivo dessa seção é apresentar alguns fundamentos teóricos  que norteiam o 

entendimento  da aplicabilidade dos princípios de Governança Corporativa . Foram selecionadas 

as seguintes teorias: Agência, Firma, Contratos e Stakeholders.  

 

2.4.1 Teoria da Agência  

 

   Apresentar as teorias relacionadas com a GC remete-nos a entender o alicerce 

dos fundamentos e princípios deste sistema. O estudo da Teoria da Agência, por 

exemplo, descreve os elementos necessários, para o entendimento das causas da 

supervisão exercida pelos acionistas, aos administradores na gestão dos recursos dos 

acionistas, para evitar a expropriação do capital empregado.  

 Segundo Rozo (2003), a teoria da agência trata problemas resultantes dos 

conflitos de interesse que emergem numa relação de contrato formal ou informal, 

quando as partes envolvidas possuem informação assimétrica ou há presença de 

interesse. Acredita-se que o conflito da agência tem início na forma de captações de 

recursos cuja relação do empreendedor com gestor e com o provedor de capital 

formalizado configura o conflito de interesses da remuneração dos serviços prestados e 

o retorno sobre o fornecimento de recursos.   
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  Andrade e Rossetti (2009) destacam esta mesma abordagem no 

desenvolvimento das grandes corporações diante de duas vertentes empreendedoras e 

diferenciáveis em sua origem: quanto de forma de financiamento através de recursos 

próprios ou de terceiros.  

 A diferença entre essas duas modalidades considera a habilidade do 

empreendedor em retroalimentar as organizações com seus próprios resultados. Sendo 

que a outra modalidade está relacionada à habilidade do empresário com o mercado 

financeiro na captação de recursos, aplicando-os em projetos rentáveis e em sinergia 

com a estratégia da corporação. Ambos denotam a separação da propriedade da gestão. 

A presença de um agente mais qualificado facilita o crescimento mais rápido da 

organização. Nesse ambiente emerge o elemento do contrato, formalizando a obrigação 

na captação de recursos de terceiros.   

A inexistência do contrato perfeito está correlacionada às oscilações dos 

mercados caracterizados pela dinâmica atual das transações. No caso do agente, é 

expressa pela dificuldade de alinhamento dos interesses dos gestores com a dos 

acionistas. Nessa abordagem não é considerado o relacionamento entre acionistas.  

Silveira (2002) apresenta a existência do conflito de agência entre os acionistas. 

Os grandes acionistas podem causar sérios problemas de GC na busca do controle 

acionário evidenciado por um prêmio maior das ações que determinam o controle da 

empresa, colocando os acionistas minoritários numa situação desfavorecida. 

Para Slomski et al (2008), numa abordagem positivista, para  o agente é mais 

provável comportar os interesses do principal quando o contrato entre eles tem seus 

objetivos traçados em resultados e o principal possui uma estrutura para verificação do 

comportamento do agente. No caso do relacionamento entre o principal e agente, 

encontra-se um conflito de objetivos, sendo o agente mais avesso ao risco. Destaca-se 

uma relação pragmática, na qual os objetivos são bem determinados e as estruturas para 

execução da atividade pelo agente devem ser bem definidas tanto no contrato quanto na 

prática operacional. 

 Numa concepção do conflito de agência na gestão pública, Siffer Filho (1996), 

apresenta três condições necessárias para que o Estado seja configurado neste ambiente: 

(1) o gestor público que assume o papel do agente que dispõe de vários 
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comportamentos, (2) a ação deste agente afeta o bem-estar das duas partes. (3) esta 

mesma ação dificilmente pode ser observada pelo principal, gerando desta forma 

assimetria informacional. 

O relacionamento entre os personagens do conflito da agência podem ser 

expressado pela figura a seguir. 

 

                                                                                       Recursos para captação; 

                                                                                       Remuneração dos serviços gestão  

 

 

 

 

Serviços de Gestão 

 

 

 

 

 

Informações sobre o resultado, 

 Oportunidades, e riscos 

 

Figura 2: Questões essenciais ao conflito da agência. 

        Fonte: Andrade e Rossetti (2009, p. 85) 

 

O conflito da agência poderá ser minimizado quando o modelo de GC aplicado é 

formatado com base no sistema de remuneração do gestor e na rentabilidade dos 

acionistas. Com isso, entende-se que a maximização do interesse do gestor deve está 

atrelado à maximização da riqueza do acionista.  

 Este conflito já consagrado na GC diante dos estudos de Klein 1985 e Jesen-

Meckling 1976, diante das problemáticas da inexistência do contrato perfeito, e a 

OS ACIONISTAS  

Agentes principais. 

Outorgantes.    

Foco em:  

 

Decisões financeiras; 

 Alocações de recursos; 

 Carteiras de máximo retorno; 

 Riscos e diversificação 
OS GESTORES 

 Agentes executores. 

 Outorgados, 

 Focados  em:  

 

 Decisões empresariais; 

 Domínio do negócio; 

 Conhecimentos de Gestão; 

 Estratégias e Operações  

RELAÇÃO DE AGÊNCIA  

 

Decisões que maximizam a riqueza 

do acionista. 

 Decisões que maximizem o interesse 

dos Gestores  
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inexistência do agente perfeito. Portanto, para os autores os contratos apresentam-se 

limitados em relação à dinâmica dos interesses particulares dos agentes. 

 Deve-se destacar a complexidade que envolve os contratos nos setores públicos 

pelo volume de atividades e recursos necessitando de instrumentos capazes de assegurar 

uma aplicação de recursos rentáveis para o próprio estado, quanto para o cidadão, 

através das benfeitorias sociais. Bem como criar uma estrutura para que o cidadão 

(principal) tenha acesso de forma ágil, transparente, segura e responsável aos status da 

gestão alcançados de acordo com as premissas dos objetivos traçados no orçamento 

público.  

2.4.2 Teoria Contratual da Firma  

 

  Segundo Íudicibus e Lopes (2004) afirmam a relevância de caracterizar a teoria 

da firma pela complexidade que envolve os volumes de contratos entre as diversas 

partes interessadas. Ou seja, cada parte tem uma relação de troca de recursos com o 

objetivo da manutenção da atividade exercida pela empresa.  

 Essas relações exigem contratos que estejam muito pautados na segurança da 

empresa em relação a sua continuidade. Caso algumas das partes estejam insatisfeitas, a 

atividade fim da empresa pode ser prejudica.  

 Percebe-se a oportunidade da aplicabilidade dos princípios de Governança serem 

praticados na concepção e na arquitetura dos contratos, a fim de assegurar que existirá 

transparência, integridade e responsabilidade na prestação de contas das obrigações e 

deveres das partes envolvidas na formalização contratual.  Dentro desse ambiente de 

reflexão, discutis-se  essa abordagem, da mesma forma, na esfera pública.  

 Nota-se que existem oportunidades de interação entre a confecção contratual e 

os princípios de governança, porque a pressão tributária não permite que o estado tenha 

nos contratos alternativas de auto-financiamento pelo retorno proporcionado pelas 

aplicações de recursos rentáveis. 
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2.4.3 Teoria dos Stakeholders 

 

 Em contradição à teoria da agência, a teoria dos Stakeholders enfatiza não só os 

acionistas, mas todas as partes envolvidas nas atividades da organização: clientes, 

fornecedores, empregados e ambientes (SIRQUEIRA, 2007).  

   Para da Silveira, Yoshinaca, e Borba (2005), a teoria do Stakeholders possui 

suas raízes praticamente na sociologia, no comportamento da organização, e nas 

políticas de interesses de determinado grupo. Portanto, o gerenciamento da integração e 

do relacionamento dos envolvidos. 

 Os autores defendem que a criação de valor para a organização pode ser alterada 

caso as partes interessadas de alguma forma sejam maltratadas ou ignoradas no âmbito 

geral da empresa. Os clientes, fornecedores, empregados, entre outros fazem parte da 

comunidade empresarial. Portanto, descreve-se que apenas o gestor não pode ser 

considerado o foco do controle da Governança Corporativa, existindo uma 

multiplicidade de focos nos sistemas corporativos.  

 Outras linhas de pesquisas apresentadas ainda por Silveira, Yoshinaca, e Borba ( 

2005) afirmam que essa teoria nos últimos 20 anos teve sua evolução científica com 

base em quatro perspectivas: teoria do planejamento organizacional, teoria dos sistemas, 

responsabilidade social e corporativa e teoria organizacional.  

 Diante desta abordagem, percebe-se que o desenvolvimento de um planejamento 

estratégico deve contemplar o sucesso de todas as partes interessadas. A abordagem dos 

sistemas e organizações pode ser entendida pela contribuição dos subsistemas, que 

podem proporcionar uma gestão compartilhada, valorizando a transparência, integridade 

e acompanhamento. Por fim, as questões relacionadas às responsabilidades sociais e 

corporativa estão descritas na relação empírica existente entre as partes relacionadas e a 

própria organização. Tal relação, segundo os autores, deve ser mensurada de forma 

pontual através de testes empíricos.  

Outras abordagens podem ser enumeradas a partir da descrição e identificação 

das características operacionais e do comportamento organizacional. Numa abordagem 

instrumental, será avaliada a questão do relacionamento entre a administração e as 

partes interessadas no alcance ou não dos objetivos da empresa. Dentro de uma 
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abordagem normativa, essa teoria contemplará a identificação dos princípios e valores 

da empresa na organização.  

 

2.5. Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)  

 

O PDE está sustentado em seis pilares: visão sistêmica da educação, 

territorialidade, desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e 

mobilização social. Princípios derivados da Constituição Federativa do Brasil.  

Essa visão sistêmica dar-se em conseqüência do regime de colaboração às 

normas gerais de educação, promovendo uma articulação para o desenvolvimento sócio 

econômico que se realiza no território, ordenado segundo a lógica do arranjo educativo 

(local, regional, ou nacional). Dessa forma, tal programa cria condições basilares para 

sua execução e ágil estratificação da gestão educacional no Brasil. Ou seja, a 

identificação das dificuldades relacionadas ao alicerce do processo educativo que busca 

auto-libertação de um estágio empírico sobrepondo uma visão acrítica de uma 

determinada realidade seja local, regional, nacional e deve-se considerar a global. 

Estimulando o educando a ter uma visão crítica dos eventos do passado, presente, na 

busca da construção de futuro sustentável. 

Torna-se relevante apresentar um dado que exemplifica a estrutura sistêmica do 

PDE através da sinergia entre a necessidade de melhoria da educação básica. Portanto, 

as Universidades Públicas precisam ter condições  estruturais que favoreçam a formação 

de novos professores que atuarão no melhoramento da educação básica.  

 O PDE defende a necessidade da identificação do estado como responsável pela 

sua execução, já que a nossa Constituição assegura que a educação é direto de todos e 

dever do estado. Portanto, o PDE vem formalizar esta necessidade de cobrar uma 

participação mais efetiva do próprio estado no sentido de identificar a discrepâncias nas 

diversas regiões longínquas do território nacional.   

 Outro aspecto importante é a mobilização social na defesa deste direito. Para que 

essa ação aconteça, a população deve reconhecer o seu verdadeiro dever social. 
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2.6. .REUni  

2.6.1 Objetivos do Programa  

 

Torna-se relevante no início desta seção, apresentar dados do último censo da 

Educação Superior brasileira em 2005, divulgados no relatório das Diretrizes  Gerais do 

REUNI, executado pelo MEC e divulgado em Agosto de 2007.  

Nessa apuração, foi constado que o Brasil possuía 176 universidades, sendo 90 

públicas. Com base nesse número, há 52 federais, 33 estaduais e 5 municipais. No 

mesmo período, o sistema público totalizou 1.192.189 de matrículas em graduação. No 

caso do setor privado, foram notificadas 1.934 instituições e  86 delas têm um total de 

3.260.967 matrículas em graduação.  

Outros dados relevantes nessa análise, ao tópico da produção científica nacional, 

que contribuiu com apenas 1,92%  dos trabalhos científicos produzidos em todo mundo, 

teve a participação de 97% das universidades públicas na sua produção, haja vista, que 

93% dos programas de pós-graduação estão concentrados nestas universidades.  

Percebe-se com base nos resultados que as instituições do setor privado pouco 

contribuíram para o desenvolvimento da Educação Superior, além da  saturação de 

algumas profissões e os elevados custos repassados pelas sociedades, impedindo o 

advento dos menos favorecidos à educação superior.  

Segundo o MEC (2007), o sistema da educação superior brasileira apresenta 

deficiências nos modelos de formação profissional, constatados através da 

inflexibilidade dos currículos de graduação, resultantes de reformas parciais e limitadas 

realizadas nos anos 60 e 70 do século XX. Sobretudo constata-se ainda que a 

precocidade da escolha da carreira profissional com que os jovens estudantes são 

obrigados a se deparar, aliada a um sistema de seleção que exclui as camadas menos 

favorecidas por outras deficiências em outros momentos da formação.  

Portanto o MEC (2007) destaca o risco que a país está exposto para a 

continuidade do crescimento econômico sustentável, por ter um jovem com pouca 

maturidade em ter que decidir o seu futuro profissional atrelado a uma estrutura 
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curricular de graduação desatualizada, impedindo a visão crítica necessária para esta 

geração atender às necessidades sociais do País.  

Dentre alguns aspectos operacionais apontados pelo próprio Ministério como 

obstáculos para a evolução da educação superior, destacam-se: concentração de 

currículos apenas na área de formação do curso, sem abertura para outras áreas de 

conhecimento; dificuldades burocráticas para propostas inovadoras de grades 

curriculares; falta de conciliação dos princípios da flexibilidade e interdisciplinaridades 

nas novas estruturas de currículos contemporâneos; deficiências na estrutura financeira 

das universidades federais para possam manter os discentes menos favorecidos; 

deficiência nas estruturas físicas e de recursos tecnológicos impedindo o 

desenvolvimento de novas práticas pedagógicas e, por fim, os altos níveis de evasão nos 

cursos de graduação.  

Com isso, pode-se construir uma apresentação conceitual do Programa de Apoio 

ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais como um 

instrumento que dotará as universidades federais de condições necessárias para 

ampliação do acesso e permanência na educação superior. 

 Diante dos aspectos apresentados anteriormente, com base no relatório das 

Diretrizes Gerais publicado pelo MEC em Agosto de 2007, o REUNI tem como 

objetivos gerais criar condições de aporte de recursos para ampliação do acesso e 

sustentabilidade da educação superior; aumentar a qualidade do ensino por meio da 

inovação e adequações acadêmicas com articulação entre a graduação, pós-graduação, 

educação básica, profissional e tecnológica; melhorar o desempenho dos recursos 

humanos e da infra-estrutura física das universidades federais, respeitando as 

características de cada instituição e estimulando a diversidade do sistema de ensino 

superior.   

 Tais objetivos estimularam a adesão na totalidade das 54 Universidades 

Federais existente em 2007, demonstrando o interesse dos gestores responsáveis por 

estes centros acadêmicos, na busca pelas oportunidades de inovação e de aumento  da 

qualidade  da educação superior pública. Nos aspectos relacionados ao orçamento, o 

REUNI proporcionou um incremento de 31,5% na dotação de 2007, comparando com 

2002, o que apresentou um aumento de 905% de investimento nas universidades. O 
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investimento em pessoal deve ser considerado outro fator importante diante da 

contração de 9000 professores de terceiro grau, mais 14.000 técnicos administrativos e 

30.000, nova vagas nos curso de graduação.  

Portanto, todo esse movimento realizado pelo governo federal apresenta-se em 

sinergia com os gestores das universidades que buscam a consolidação e 

aperfeiçoamento do sistema público de educação superior através da revisão das 

estruturas curriculares e projetos acadêmicos, buscando uma flexibilidade das estruturas 

para o advento de outras áreas de conhecimento que proporcionem aos discentes uma 

visão de mundo mais contemporânea não se limitando apenas à formação profissional.  

Dessa forma, contribui-se para o desenvolvimento de uma consciência crítica.  

O REUNI não pode ser tratado como um programa que determine repasse de 

recursos financeiros. Junto a essa perspectiva, deve-se levar em consideração um 

conjunto de metas não-financeiras que dão suporte à esfera qualitativa do programa, 

garantindo a utilização dos recursos financeiros única e exclusivamente na melhoria do 

processo educacional do ensino superior.  O MEC (2007) elenca alguns elementos 

qualitativos que devem ser priorizados pelas universidades na gestão qualitativa do 

programa: 

 A existência de flexibilidade na estrutura curricular nos cursos de graduação que 

permita a construção de outros caminhos diversificados que facilitem a 

desenvoltura estudantil; 

 Estrutura de formação e apoio pedagógico para qualificação dos docentes 

estimulando o uso intensivo e inventivo de tecnologias de suporte ao 

aprendizado;  

 Garantia de acesso e permanência na universidade pública a todos os cidadãos 

através de mecanismos sólidos de inclusão social.  

Toda estrutura de diretrizes do REUNI é suportada por seis dimensões que 

apresentam um conjunto determinado de ações que devem ser focado em cada plano de 

qualquer universidade de forma específica, de acordo com a necessidade institucional. 

Apresentam-se a seguir as dimensões e suas respectivas estruturas. 
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2.6.2 Dimensões e suas estruturas  

2.6.2.1 Ampliação da Oferta de Educação Superior Público 

 Aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno 

 Redução das taxas de evasão 

 Ocupação de vagas ociosas 

Percebem-se nessa dimensão, as características que determinam a essência do 

programa. A maior e melhor presença dos alunos na instituição educacional. Isso obriga 

as instituições a oferecerem estrutura digna para  acolher, manter e atualizar o potencial 

intangível do país com a formação do futuro intelectual.  

2.6.2.2 Reestruturação Acadêmico–Curricular 

 

 Revisão da estrutura acadêmica buscando a constante elevação da qualidade; 

 Reorganização dos cursos de graduação; 

 Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com superação 

da profissionalização precoce e especializada; 

 Implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 

construção de itinerários formativos; e 

 Previsão de modelos de transição, quando for o caso. 

O programa ressalta profundamente essa dimensão por caracterizar a prioridade 

no processo de evolução da educação do ensino superior, para que se acompanhe a 

dinâmica das necessidades do desenvolvimento do país, como também a dinâmica 

mundial.  

Permitir a evolução do entendimento crítico dos eventos e movimentos sociais 

assegura qualquer cidadão a possibilidade de adaptação às novas tendências, bem como 

o crescimento individual sustentável.  

De acordo com a célebre citação de Freire (1987, p. 39), “ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si mediatizados pelo 

mundo”. Essa comunhão pode ser descrita como a construção do conhecimento através 
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da interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento, permitindo, assim, a 

libertação para pensar e agir em busca da sobrevivência, muitas vezes em sistemas 

opressores.  

2.6.2.3  Renovação  Pedagógica da Educação  Superior 

 

 Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e 

tecnológica; 

 Atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-aprendizagem; 

 Previsão de programas de capacitação pedagógica, especialmente quando for o 

caso de implementação de um novo modelo. 

 O movimento de renovação da educação superior não pode “girar” em todo de 

si. Torna-se necessário um processo de articulação com os diversos momentos de 

formação do cidadão. Através de novas metodologias e tecnologias não só na educação 

superior como também na educação básica e técnica. Nesse sentido, deve-se valorizar os 

profissionais por meio da sua capacitação. Antes de oferecer uma nova visão aos 

discentes, deve-se estimular uma nova visão docente.  

2.6.2.4.  Mobilidade intra e Intre- Institucional  

 

 Promoção da ampla mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de 

créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas e entre 

instituições de educação superior. 

Na busca da interdisciplinaridade, a mobilidade dos discentes através da 

correlação com outras áreas de conhecimento, com outras instituições e com 

aproveitamento de créditos pode ser considerada uma ação inovadora. Haja vista a 

necessidade de estruturar a grade curricular com objetivo de oferecer essa ação de forma 

segura e motivadora. Caso contrário, poderá colocar em risco toda estratégia 

desenvolvida para execução da ação.  

2.6.2.5 Compromisso Social da Instituição  
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 Políticas de inclusão; 

 Programas de assistência estudantil;  

 Políticas de extensão universitária.  

O processo de equalização de oportunidades a uma educação de qualidade pode 

ser importante instrumento para diminuição das desigualdades sociais.  O incremento na 

geração de mais vagas no ensino superior possibilita o advento de uma parcela da 

sociedade mais desfavorecida, em conjunto com os programas de assistência estudantil, 

dando condições aos egressos dos cursos de se manterem e permanecerem até a 

conclusão da graduação. Diante desse movimento social provocado pelo processo 

educacional, as universidades estreitam o relacionamento com diversas camadas sociais 

através das políticas de extensão.  

 

2.6.2.6.  Suporte da Pós-Graduação ao desenvolvimento 

 

 Articulação da graduação com a pós-graduação: Expansão qualitativa e 

quantitativa da pós-graduação orientada para a renovação pedagógica da 

educação superior.  

 O estímulo à formação de novos docentes e a criação de novas vagas para estes  

nas universidades,  possibilitando uma renovação natural do processo educacional.  Essa 

articulação permite uma continuidade da expansão quantitativa e principalmente 

qualitativa para a educação superior. 

Com base nas informações apresentadas no sitio eletrônico do REUNI 2010, a 

partir de 2003, iniciou-se o processo de expansão das universidades federais através da 

interiorização e aumentou o número de municípios atendidos pelas universidades de 

114, em 2003, para 237 até 2011. Esse processo de expansão deu-se com a criação de 

100 campi e 13 universidades conforme gráfico abaixo. Assim, foi possível a criação de 

novas ofertas de vagas e de novos cursos.  
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Gráfico 01: Evolução do nº de universidades federais 

Fonte:  Portal do REUNI 2010 

 

2.6.3.   Análise de Resultados do Reuni de 2008 

 

 Com base no relatório do primeiro ano do REUNI executado pelo Ministério de 

Educação e Cultura (MEC) e divulgado em 30 de Outubro de 2009, houve, de  maneira 

geral, o cumprimento e a superação de algumas metas.  

 As Metas elencadas pelo programa de apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais perpassam pela elevação gradual das taxas de 

conclusão médias dos cursos de graduação presenciais para 90%; elevação gradual da 

relação aluno-professor para 18 alunos para 01 professor; aumento mínimo de 20% nas 

matrículas de graduação e tem como prazo de 05 anos a partir de 2007, quando se 

iniciou o programa.  

 A seguir iremos replicar a análise das metas divulgadas no relatório citado: 

2.6.3.1 Número de Vagas e matrículas nos cursos de Graduação em 2008 

 

 Com base no relatório de gestão do Reuni divulgado em Outubro de 2009, 

demonstra-se a primeira apuração da análise do aumento do número de vagas. Percebe-
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se o cumprimento da meta para os cursos diurnos com uma variação mínima de 1%, 

enquanto as vagas para os cursos noturnos não foram alcançadas.  

IFES 

PROJETADAS EXECUTADAS DIFERENÇAS 

DIURNO NOTURNO TOTAL  DIURNO NOTURNO TOTAL DIURNO NOTURNO TOTAL 

TOTAL 108.553 38.209 146.762 109.690 37.587 147.277 1,05% -1,63% 0,35% 

Quadro 10: Número de Vagas nos curso de Graduação de 2008 

Fonte: Adaptado REUni 2008-Relatório de Primeiro ano. 

 

O MEC 2009 com base no relatório de resultado do Reuni divulgado em 2008  

reconhece que o sucesso do programa não poder ser defendido apenas pela abertura de 

novas vagas e novos cursos. Portanto, é importante o acompanhamento desse 

preenchimento e das vagas ociosas provenientes das evasões ocorridas. Destaca-se 

também a superação em 10 % das matrículas projetas em relação a 2007, sendo 645.638 

neste ano e 715.185 em 2008.  

2.6.3.2 Número de cursos de graduação 

 

  Diante dos resultados apresentados, entende-se que os planos para abertura de 

novos cursos não foram atingidos em 2%. Tal resultado demonstra a existência das 

oportunidades não executadas. Novamente o relatório não deixa explícitas quais as 

principais causas do não atendimento à meta.  

 

 

IFES 

PROJETADAS EXECUTADAS DIFERENÇAS 

DIURNO NOTURNO TOTAL  DIURNO NOTURNO TOTAL DIURNO NOTURNO TOTAL 

TOTAL 1.827 725 2.552 1.814 692 2.506 -0,71% -4,55% -1,80% 

Quadro 11: Número de Cursos de Graduação de 2008 

Fonte: Adaptado REUni 2008 Relatório de Primeiro ano 

 

 

2.6.3.3.  Relação Aluno Professor e Número de Vagas em concurso para  Docentes de 

3º Grau e técnicos .  

 

 Diante das informações extraídas do relatório de gestão do Reuni de 2008 a 

execução da relação aluno-professor atingiu uma relação de 17,8 . Com o objetivo de 18 
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alunos para cada professor, percebe-se que praticamente a produtividade do professor 

em relação aos discentes está sendo obedecida, visando uma melhor qualidade na 

execução da transmissão dos conteúdos e atividades.  

Diante das novas contratações de Docentes e Técnicos, o Reuni terá condição de 

cumprir suas metas estratégicas. Ao focar o aumento nos números de Docentes, torna-se 

clara a contribuição principalmente nos cursos de formação de novos professores no 

suporte ao processo de qualificação da educação básica, bem com em mais ofertas nos 

programas de pós-graduação. Por sua vez, ela ocasionará um aumento na produção 

científica nacional, integrando esforços com os programas desenvolvidos pela  

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  Superior  CAPES.  

 

Vagas em Concursos -Docentes de 3º Grau 

Projetadas Autorizadas Homologadas Nomeações 

1.821 1.821 1.560 1.560 

Quadro 12: Vagas em Concursos Docentes de 3º Grau. 

Fonte: REUni 2008 Relatório de Primeiro ano 

  

 

Vagas em Concursos para Técnicos Classes B, C, D (Nível Médio) . E 3º Grau 

Projetadas Autorizadas Homologadas Nomeações 

1.638 1.638 1.300 1.275 

Quadro 13: Vagas em Concursos para Técnicos Classes B, C, D (nível Médio), E de 

3º Grau 

Fonte: REUni 2008 Relatório de Primeiro ano 

 

2.6.3.4 Situação das Obras em 2008 

 

 Na análise do relatório de Gestão do Reuni de 2008 percebe-se uma 

concentração das obras nas fases de elaboração e licitação. Diante do esclarecimento 

divulgado no relatório, essa concentração de 62,4% corresponde à fase de implantação 

do programa na qual as instituições apresentaram seus projetos e fatos que precisavam 

respeitar os trâmites legais.  
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Discorda-se do autor do relatório devido a não divulgação do número da 

evolução do início até o momento de mensuração para esta análise.  Tendo em vista que 

este o resultado representa a mensuração do final do exercício e indica que as fases de 

elaboração e licitações podem estar com problemas na validação dos projetos.  

Acredita-se que os inputs destas informações, acerca da execução das obras, 

estejam comprometidos, já que o módulo para essa operação só foi implantado no 2º 

semestre de 2008 no Sistema de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC). 

Podendo provocar distorções na análise.  

 

Obras do REUni- Exercício 2008 

Em Elaboração de 

Projetos  Em Licitação  Em Execução  Concluída  Total 

77 127 103 20 327 

Quadro 14: Obras do REUni 

Fonte: REUni 2008 Relatório de Primeiro ano 

 
 

 

2.6.3.5 Quantidade de Campi e Município atendido  

 

   Neste tópico serão apresentados o panorama atual e a previsão da criação de 

novos campi 

TOTALIZAÇÃO DE CAMPI Quantidades  

Número de Campi Sede 59 

Número de Campi não Sede  171 

Total de Campi  230 

Número de Unidades na Sede  35 

Número de Unidades Fora de Sede 17 

Total de Unidades  52 

Total de( Campi + Unidades) 282 

 Quadro 15:Quantidade de Campi 

Fonte: REUni 2008 Relatório de Primeiro ano 

 

 

Na quantidade de municípios atendidos, percebe-se a tentativa da execução da 

regionalização através da interiorização da educação. O Reuni possibilitou a criação de 

mais 104 novos campi, como também a previsão de mais 27, totalizando 282 campi até 
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2010.  No caso dos 104 novos campi o relatório de Gestão do Reuni de 2008 não 

destacou as localizações desses campi.  

 

TOTALIZAÇÃO DE MUNCÍPIO Quantidades 

Município atendidos por um campus 218 

Município por mais de um campus 6 

Municípios atendidos somente por 

unidades ( Exceções) 

11 

Número de Município 235 

Quadro16: Quantidade de Município atendido 

Fonte: REUni 2008 Relatório de Primeiro ano. 

 

 

EXISTÊNCIA  Quantidades 

Novo 104 

Pré-existente 151 

Previstos  27 

Total  282 

Quadro 17: Quantidades Existente e Previsto de Campi 

Fonte: REUni 2008 Relatório de Primeiro ano 

 

2.6.3.6 Quantidade de Bolsas de Assistências Concedidas 

 

 Na perspectiva na melhoria da qualidade do ensino superior, o REUni iniciou a 

distribuição em maio de 2008 de Bolsas de Assistências para os programas de Mestrado 

e Doutorado, com base na portaria nº 582, de 14 de Maio de 2008.  Essa ação visa o 

cumprimento da dimensão do suporte da Pós-graduação para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação. A seguir, apresentam-se a 

quantidade de distribuição das bolsas e a dotação orçamentária.  

 

Pactuado Executado Diferença  

Mestrado Doutorado 

Pós-

Doutorado Total Mestrado Doutorado 

Pós-

Doutorado Total 

Executado e 

Pactuado 

656 352 52 1060 645 296 0 941 -119 -11% 

Quadro 18: Quantidades de Bolsas de Assistências Concedidas 

Fonte: REUni 2008 Relatório de Primeiro ano 
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Pactuado Executado Diferença  

Mestrado Doutorado 

Pós-

Doutorado Total Mestrado Doutorado 

Pós-

Doutorado Total Executado e Pactuado 

7.399,680 5.888.256 2.059.200 15.347.136 7.071.980 4,767.142 

 

11.839.122 3.508.014 -23% 

Quadro 19: Execução Orçamentária das Bolsas de Assistências Concedidas 

Fonte: REUni 2008 Relatório de Primeiro ano 

3 APRSENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Essa seção será composta por três partes. Na primeira, serão apresentados o grau 

de Percepção de cada recomendação e seu grau geral. Na segunda, será apresentado o 

teste de Hipótese e na última, as principais ações e metas alcançadas e executadas na 

UFPE em 2009 com recursos do REUni.  

3.1 Graus de Padrões de Comportamento.  

   Ao analisar o gráfico 2 apresentam-se as questões através das abreviaturas 

como segue no quadro abaixo.  

PADRÕES DE COMPORTAMENTO Q 

O gestor público precisa de liderança para conduzir padrões de comportamento dos 

demais membros envolvidos na administração dos recursos. 

Q1 

Existência de um código formal de conduta na definição de padrões de 

comportamentos dos servidores públicos envolvidos nas atividades públicas. 

Q2 

Todos os servidores públicos devem cumprir altos padrões de comportamento a fim 

de refletir sua reputação. 

Q3 

Os membros das entidades públicas precisam de mecanismos para que não sejam 

influenciados por preconceitos e conflitos de interesses na gestão pública.  

Q4 

A população que será beneficiada com o deve ser tratada de maneira cordial, justa, 

oportuna e com eficiência 

Q5 

Quadro 20: Abreviaturas das questões Padrão de Comportamento 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 Na primeira mensuração do Grau de Percepção  das recomendações dos Padrões 

de comportamento, destaca-se a necessidade de liderança na condução dos recursos com 

91,7 % e o foco no tratamento da população contemplada pelo programa com 97,2%. 

Com isso, percebe-se que os respondentes entendem que os recursos bem geridos 

proporcionam à população um bom atendimento e cria uma imagem do programa.   

Destaca-se ainda a relevância de 89% contribuição informada pelos 

respondentes na relação de a imagem do servidor a imagem do programa. Entretanto, 

com 47% fica formalizada a não necessidade de um código formal na gestão do 
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programa em questão.  Pode-se apresentar a relevância da teoria Stakeholders  onde a 

postura comportamental dos servidores não deverá servir apenas como imagem interna 

do programa, mas sim com todos as partes interessadas nos produtos gerados pelo 

programa. 

 
Gráfico 02:Graus de Percepção (Padrão de Comportamentos) 

Fontes: Dados pesquisa 2010 

3.1.1.  Grau Geral de Contribuição (Padrão de Comportamento) 

 

                  Com objetivo de entender a percepção geral dos padrões de  

comportamentos, foi gerado com os dados coletados na pesquisa este índice com grau 

de 76,7 %. Representando assim uma relevante contribuição na percepção dos gestores 

do Programa. 
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Gráfico 03: Grau Geral de Percepção (Padrão de Comportamentos 

Fontes: Dados pesquisa 2010 

 

3.2  Graus de Percepção das recomendações de Estrutura e processos 

organizacionais.  

 

 No quadro a seguir apresentam-se as questões analisadas e suas abreviaturas.  

ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS  Q 

É necessário identificar os responsáveis pelos recursos públicos aplicados.   Q 6 

Existe a necessidade de estabelecer um plano para assegurar que os fundos e 

recursos destinados aos programas sejam protegidos e aplicados economicamente, 

eficientemente e efetivamente.  

Q 7 

O governo precisa estabelecer canais claros de comunicação com as partes 

interessados sobre a missão, objetivos e desempenho dos programas?  

Q 8 

Há necessidade da definição das divisões de responsabilidades nos principais 

cargos dos gestores. 

Q 9 

È perceptível a adaptação de um processo de planejamento estratégico com a 

estrutura disponibilizada para os programas 

Q 10 

Torna-se transparente o processo de nomeação e sucessão dos principais gestores. Q 11 

Existência do relatório anual formalizando as atividades executadas pelo programas 

incluindo Demonstrações Financeiras.  

Q 12 

Política de comunicação efetiva. Q 13 

Identificação e monitoramento dos principais riscos e oportunidades relacionados 

às atividades. 

Q 14 

Os níveis de remuneração dos membros inseridos nos programa I precisam ser 

suficientes para atraí-los e conservá-los na gestão do programa.  

Q 15 

Quadro 21: Abreviaturas das questões de estruturas e processos organizacionais 
Fonte: Elaboração Própria 
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Destaca-se nesta análise, no gráfico a seguir, as recomendações Q 7 e Q 8 ambas 

com uma elevada contribuição de 92% e 98% respectivamente para o programa . Isso 

demonstra de fato que na concepção dos entrevistados, o REUni  possui uma estrutura 

de comunicação dos seus objetivos, missão e avaliação do seu desempenho que atendem 

as partes interessadas. Recordam-se neste ponto, as premissas da teoria do Stakeholders, 

no entendimento que a estrutura de resultados de uma organização ou instituição não 

pode ser formatada apenas em grupos isolados e sim no envolvimento de todos na 

atividade fim da empresa ou instituição pública. 

Percebe-se que a questão Q15 que trata do nível de remuneração apresentou a 

menor contribuição, apenas 41,7%, demonstrando que a participação responsável na 

gestão do programas como já descrita na análise anterior, com grau geral de 76,7%, não 

sofre a interferência na questão salarial.  

As demais questões demonstram um relativo equilíbrio, no qual a identificação 

com este nível de contribuição permite à análise que as estruturas disponibilizadas para 

execução do programa atendam as recomendações inseridas nessa análise.  

Percebe-se nessa análise a aplicabilidade e identificação por parte dos servidores 

das características da Teoria Contratual da Firma pelo nível de complexidade na relação 

com as partes interessadas. Contribuindo para uma percepção relevante dos princípios 

de Governança.   

 

Gráfico 04: Graus de Percepção (Estrutura e Processo Organizacional) 

Fontes: Dados pesquisa 2010 
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3.2.1 Grau Geral de Percepção de Estrutura e Processos Organizacionais   

 

Diante da percepção dos entrevistados, o Gráfico 05 apresenta que foi alcançado 

um índice de 80,6% de contribuição das recomendações listadas nessa análise para 

gestão do REUni. Descrevendo a contribuição de manter uma estrutura e processos 

organizacionais bem definidos e efetivos, a fim de assegurar a operacionalização  

contínua do programa.   

 

Gráfico 05: Grau Geral de Percepção (Estrutura e Processo Organizacional) 

Fontes: Dados pesquisa 2010 

 

3.3. Graus de Percepção das recomendações de Controle 

 

 Para uma melhor análise destes graus de contribuição, serão apresentadas no 

quadro a seguir as questão utilizadas na mensuração dos graus de controle. 

CONTROLE  Q 

O governo necessita assegurar sistemas efetivos na gestão do risco, na esfera do controle 

dos recursos do REUNI 

Q 16 

Os gestores públicos e seus auxiliares precisam assegurar a função da auditoria interna 

na gestão dos recursos.  

Q 17 

Um comitê de auditoria precisa ser estabelecido com a participação de membros não 

executivos para revisar as estruturas de controle e dos processos de auditoria externa.  

Q 18 

O controle interno dever ser exercido na gestão dos recursos destinados aos programas. Q 19 

Para efetivação, o orçamento precisa ser integrado com a contabilidade a fim da gestão Q 20 
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de entrada e saídas de recursos financeiros. 

A gestão e o planejamento dos aspectos financeiros. Q 21 

Torna-se relevante a qualificação através de treinamentos dos colaboradores envolvidos 

nos programas. 

Q 22 

Quadro 22: Abreviaturas das questões de Controle. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Percebe-se a ênfase dos respondentes nesta recomendação que foi apresentada 

no Gráfico 06 reflete a necessidade de controles na gestão pública, destacando com 

100% de contribuição a recomendação referente à gestão de risco. Portanto, os 

entrevistados concordam que o tratamento às incertezas deve ser priorizado. Dúvidas  

que podem ser minimizadas pelo conhecimentos dos objetivos organizacionais, ou seja , 

o monitoramento e avaliação dos ricos inerentes ao programas 

 Percebe-se uma sinergia alta entre as questões Q 17, Q19, que tratam da 

contribuição da participação da Auditoria e da gestão do controle interno, assegurando 

uma revisão sistemática dos procedimentos, além do controle gerencial, orçamentário e 

financeiro.   

Da mesma forma os entrevistados demonstraram que a integração do orçamento 

com a contabilidade e a gestão do planejamento financeiro possibilita um alinhamento 

das questões financeiras com questões operacionais na gestão do programa. Tal 

observação evidencia a identificação dos gestores com a contabilidade e reconhece a sua 

relevância na gestão do programa em estudo.  

Pode-se destacar a contribuição de Lopes e Iudícibus (2004) quando apresentam  

a utilização da teoria contábil como alicerce para formatação de novas alternativas de 

controle a fim de manter a congruência dos objetivos da organização com os objetivos 

dos seus gestores.  

Apenas a questão Q18, com 61 %, apresentou um grau de Percepção bem abaixo 

dos resultados alcançados. Portanto a formação de um comitê de Auditoria externa não 

executiva para revisão das estruturas de controle e dos processos programa apresenta 

uma ponderação relativamente baixa diante do destaque dado pelos entrevistados as 

demais recomendações de Controle.   
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Gráfico 06: Graus de Percepção (Controle) 

Fontes: Dados pesquisa 2010 

3.3.1. Grau Geral de Percepção das recomendações de Controle  

 

  Com base no índice alcançado de contribuição geral de controle, atingiu-se 87%. 

Isso prova o quão elementos como, gestão de risco, a auditoria interna, o controle 

interno, a integração do orçamento com administração financeira e a qualificação das 

pessoas podem  contribuir  para gestão do REUni.  

 
Gráfico 07: Grau Geral de Percepção (Controle) 

Fontes: Dados pesquisa 2010 
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3.4 Graus de Percepção dos Relatórios de Gestão 

 

   Segue a descrição das questões analisadas acerca da contribuição dos Relatórios 

de Gestão. 

RELATÓRIOS GESTÃO  Q 

 A publicação de um relatório externo apresentando a execução do programa e 

obedecendo aos procedimentos e legislação contábil.  

Q 23 

Avaliação de indicadores de gestão. Q 24 

 Participação do controle externo (CGU)  (TCU). Q 25 

Quadro 23: Abreviaturas das questões Relatórios de Gestão 

Fonte: Elaboração Própria 

 

  Diante dos resultados apresentados nas questões relacionadas com a contribuição 

dos relatórios externos, percebe-se a prioridade enfatizada pelos entrevistados referente 

à questão Q 24  relativa à avaliação de desempenho das ações realizadas na gestão. Os 

efeitos, então, demonstram uma postura do setor corporativo na administração pública e 

ao mesmo tempo uma baixa contribuição da participação da Controladoria Geral da 

União (CGU) e do Tribunal de Conta da União (TCU).  

Dessa forma, compreende-se uma busca do aperfeiçoamento do controle 

realizado dentro da instituição. Pode-se confirmar essa afirmação não só nas 

recomendações citadas, mas nas contribuições das recomendações relativas ao controle, 

em que Q 20 e Q 21 alcançaram uma contribuição de 94,4 %, enquanto Q 18 obteve 

uma contribuição de 61% 

 
Gráfico 08: Graus de Percepção (Relatórios de Gestão ) 

Fontes: Dados pesquisa 2010 
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3.4.1.  Grau Geral de Percepção das recomendações dos Relatórios Externos.  

 

   Com base nas médias de Contribuição dos Relatórios Externos, foi alcançado 

um Grau de 78%, demonstrando uma contribuição relevante dessas recomendações 

apesar da baixa contribuição dos fatores externos.  

 

Gráfico 09: Grau Geral de Percepção (Relatórios de Gestão ) 

Fontes: Dados pesquisa 2010 

3.5 Graus Gerais de Contribuição das recomendações.   

Analisando de forma central os quatro graus de contribuição gerais das 

recomendações, observa-se que todos índices apresentaram uma contribuição 

significante das recomendações do estudo 13 do PSC do IFAC (2001).  Realçam-se as 

recomendações de Controle com 87% e a Estrutura e de processos organizacionais, com 

80%. Diante desses resultados percebe-se que tais recomendações são mais vivenciadas 

na operacionalização do programa e de fato são vistas como aceitáveis e contributivas a 

gestão do REUni.  
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Gráfico 10: Graus Gerais de Percepção  

Fontes: Dados pesquisa 2010 

   

3.6  Grau de Percepção Geral.  

 

Portanto, para atender o objetivo desta pesquisa, foi mensurado um Grau Geral 

de Contribuição apresentado no Gráfico 11 das recomendações dos princípios de 

governança corporativas aplicadas ao setor público, que alcançou um resultado de 

81,4%. Demonstrando, assim, uma relevante contribuição destas recomendações para a 

Gestão do REUni.  

 

Gráfico 11: Grau Geral de Percepção 

Fonte: Dados pesquisa 2010 
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3.7 Testes de Hipóteses  

 

           Com objetivo de confirmar ou rejeitar as hipóteses apresentadas neste estudo, 

sendo: 

H(0) nula: não existe diferença significativa  entre os graus gerais de contribuição das 

recomendações do estudo 13 do PSC para gestão do REUni. 

H(1) alternativa: existe diferenças significativas entre graus de contribuição das 

recomendações do estudo13 do PSC para gestão do REUni.   

           Foi realizado o teste qui-quadrado na verificação se as discrepâncias entre as 

freqüências observadas entre os graus de contribuição poderiam comprometer   

aceitação da hipótese nula. Haja vista, que a média entre eles alcançou 81,4% tendo esta 

verificação à assertiva que esta média pode representar de fato a contribuição sem 

influências das Alternativas.  

          Com base na compilação realizada dos graus gerais de contribuição percebe-se 

que as diferenças entre eles  não compromete o Grau de Percepção Geral alçando de 

81,4% das recomendações publicadas no PSC 13 do IFAC (2001) na gestão do REUni.  

            Diante dos resultados apresentados nos gráficos 10 e 11 houve a necessidade de 

testar as seguintes hipóteses: 

H(0) nula: não existe diferença significativa  entre os graus gerais de contribuição das 

recomendações do estudo 13 do PSC para gestão do REUni. 

H(1) alternativa: existe diferenças significativas entre graus de contribuição das 

recomendações do estudo13 do PSC para gestão do REUni.   

           Aplicando-se o teste qui-quadrado foi encontrado p-valor= 1,000, ou seja, 

rejeitamos a hipótese alternativa e aceitamos a nula ao nível de 5% de probabilidade 

estatística  Por fim, pode-se afirmar que o Graus de Percepção encontrados são 

bastantes significativos para todas recomendações.  
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3.8. Análise das contribuições do Reuni na UFPE 

 
 

 Perante as informações extraídas da prestação de contas ordinárias anual 

(relatório de gestão 2009) da Universidade Federal de Pernambuco, foi possível 

identificar as contribuições mais notáveis do REUni para esta instituição.  

  Percebe-se o reconhecimento do gestor atual na contribuição do REUni para 

manutenção nos seguintes aspectos: processo de alocação de vagas nos concursos 

públicos, participação da comunidade no planejamento institucional, desenvolvimento 

dos departamentos acadêmicos, definição dos mecanismos de avaliação institucional e a 

concepção de implantação e interiorização da UFPE, através do campi do Agreste  de 

Vitória de Santo Antão. 

Outro benefício destacado no relatório foi a garantia no padrão de qualidade dos 

cursos de graduação e de pós-graduação através dos investimentos nos espaços físicos, 

melhoria nas salas de aulas e laboratórios de ensino e pesquisa. Fica claro a 

disponibilidade proporcionada pelo REUni à expansão do ensino superior  público de 

qualidade. Não menos relevantes foram os esforços feitos através dos diversos 

programas já lançados pela instituição, com vista a ampliar os seus laços com os órgãos 

governamentais. 

A Universidade formaliza o compromisso de continuidade no processo de 

implantação do Projeto de Reestruturação e Expansão do ensino da graduação até 2012, 

objetivando elevar a Taxa de Sucesso da Graduação para 90% e a Relação 

Aluno/Docente para 18. 

 Dentro do programa mais importante, em termos de quantidade de ações e de 

volume de recursos, a instituição aponta o programa Brasil Universitário, que abrange 

15 ações, inclusive a Readequação da Infraestrutura da Universidade Federal de 

Pernambuco.  

 No que tange a política de benefícios, distingue-se a alocação de recursos 

inicialmente de R$ 319. 336,00, destinados à Assistência Pré-escolar aos Dependentes 

dos servidores e empregados que são pagos diretamente no contra-cheque . Devido à 

possibilidade do aumento de servidores diante das perspectivas do REUni, foi 
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necessário uma suplementação orçamentária de R$ 376.753,00, representando 18 % de 

incremento nos benefícios.  

  A seguir demonstra-se o volume de recursos financeiros que foi empenhado está 

apresentado no quadro de gestão de ações, extraído do relatório estudado. O volume de 

recursos empenhado para as ações de 2009 totalizaram  R$ 19. 173. 296, 96.  

 

U.O Título 
Tipo de 

ação 

Dados Financeiros  

Dotação  

Incial  Dotação  Empenhado  

UFPE  

REUNI – Readequação da Infraestrutura 

da Universidade Federal de Pernambuco 

Projeto 

Projeto 13.680.000,00 15.519.629,00 15.519.454,96 

UFPE 

REUNI – Readequação da Infraestrutura 

daUniversidade Federal de Pernambuco 

Projeto 

Projeto 3.653.815,00 3.653.815,00 3.653.815,00 

Quadro 24:Empenho dos recursos Financeiros para Reuni 
Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão da UFPE 2009 

 

 Dos valores empenhados houve uma realização de 100% conforme dados do 

SIMEC. No ANEXO I encontra-se um detalhamento das obras financiadas pelo REUni.  

Descrição da ação  
PREVISTO REALIZADO 

 Físico  Financeiros  Físico  Financeiros 

11I0.26242.0026. REUni-

Readequação da Infraestrutura da 

UFPE 

751  R$ 15 519.629,00 751 R$ 15.519.454,96 

Descrição da ação  
PREVISTO REALIZADO 

 Físico  Financeiros  Físico  Financeiros 

8282.26242.0026-– Reestruturação e 

Expansão Universidades Federais – 

REUNI 

751  R$ 3.653.815,00 751 R$ 3.653.285,00 

Quadro 25:Execução dos recursos Financeiros para Reuni 

Fonte: Relatório de Gestão da UFPE 2009. 

 

  Outro fato relevante na gestão do REUni foi a evolução da execução com 

despesas de capital, de R$19.795.102,00 para R$45.426.033,00, tendo um incremento 

de quase 130%, fato que decorre do aumento dos créditos orçamentários pertencentes ao 

Projeto REUNI – Readequação da Infra-estrutura e à Expansão do Ensino Superior. 

Diante da não liberação da emenda parlamentar não houve a execução do crédito 

orçamentário na ação 4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino.  
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  Alguns indicadores colocam a UFPE em destaque no cenário nacional entre as 

dez maiores instituições federais do país pelo cumprimento da Meta da relação de 18 

alunos para cada professor, estipulada pelo Programa REUni, Esta meta tem como prazo  

2012. Diante do resultado apresentado no relatório este compromisso já foi alcançado 

por esta instituição tendo uma relação de 18,74. Além do bom desempenho no Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), idealizado pelo MEC.  

Outro indicador que alcançou uma leve variação foi a Taxa de sucesso na 

graduação. Essa taxa vem apresentando um leve crescimento ao longo dos anos 

passando de 0,58, em 2004, para 0,67, em 2009. Nesse processo de evolução, a UFPE 

tem o compromisso estipulado pelo REUni de 0,90.  

Em relação à gestão de pessoal, percebe-se a tendência de incremento de 

servidores técnicos e docentes. No Gráfico a seguir fica claro o esforço da Instituição na 

identificação de pessoal, a fim da melhoria da prestação do serviço à população. Foi 

analisada a variação do número do quadro de servidores em dois momentos: de 1996 a 

2005 e de 2006 até 2008. Foram segregados dessa forma com objetivo de confirmar a 

informação exposta no relatório de gestão, no qual os gestores desta instituição afirmam 

ter realizado incrementos de pessoas além das possibilidades do REUni.  

E de fato pode ser constado tal evolução, pois  no período de 1995- 2005 houve 

uma redução de 11,25% na quantidade de técnicos e 5,11% na de  docentes. Enquanto 

no período de 2006 a 2008 houve um leve progresso dessa variação para -0,12% na 

quantidade de técnicos. Já na quantidade de docentes, a alteração nesse mesmo período 

apresentou um crescimento de 2,49%. 

 
Gráfico 12: Gestão de Pessoas 

Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão da UFPE 2009 
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 Por fim, entende-se que o Programa REUni está trazendo contribuições  

relevantes para a Universidade Federal de Pernambuco. Logicamente, os problemas de 

ordem operacional não podem deixar de ser considerados. Haja vista que não 

desprezamos a existência deles em relação à comunicação interna, como também o 

número de aditivos realizados nas concepções dos projetos. Enfim, o objetivo desta 

pesquisa foi evidenciar a contribuição dos princípios de governança aplicados ao setor 

público, recomendados pelo estudo 13 do Public Sector Commitee (PSC), da IFCA’s, 

na execução da gestão dos recursos destinados ao Plano de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 Portanto, na busca por essa evidenciação, foi realizada uma análise das 

principais execuções desse programa, a fim de corroborar os resultados mensurados nos 

índice gerais de Contribuição de cada recomendação e, pelo índice geral de contribuição 

pesquisa, percebe-se que fica salientada a contribuição. 

 

 4. CONCLUSÃO 

 

 Nesta seção, serão apresentados os principais elementos executados com o 

objetivo de evidenciar a contribuição dos princípios de governança aplicados ao setor 

público, recomendados pelo estudo 13 do Public Sector Commitee (PSC), da IFCA’s, na 

execução da gestão dos recursos destinados ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Este estudo teve sua relevância pautada pela exigência social da aplicabilidade 

dos recursos públicos de forma transparente, íntegra e responsável. Tais atitudes 

representam os princípios de governança aplicados ao setor público. Estudos já 

desenvolvidos apresentam aplicabilidade desses princípios no âmbito da Administração 

Pública do Brasil. De fato, fomos motivados a confirmar essa aplicabilidade diante da 

mensuração dos graus de contribuição para a gestão do REUni na UFPE. Outro aspecto 

destacado foi a importância do conflito da agência no setor público, ou seja, o agente 

(servidor público), responsável pela aplicação dos recursos públicos e o (principal), 
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representado pelos usuários dos programas. Entendo que o sucesso de qualquer 

programa social tem sua avaliação maior pelos benefícios gerados.  

O referencial teórico contemplou dados históricos; conceitos e definições de 

Governança Corporativa; os principais modelos e sua aplicação no Brasil e no setor 

público; fundamentos teóricos essenciais na concepção dos princípios de Governança e 

sua interação com a  Contabilidade e uma abordagem da Educação Brasileira através do 

PDE e REUni.  

Os procedimentos metodológicos utilizados contemplaram o método indutivo e 

foram executadas as seguintes tipologias de pesquisa: 

 Quanto aos Objetivos: Exploratória, Descritiva e Explicativa; 

 Quanto aos Procedimentos: Bibliográfica, Documental e Estudo de Caso; 

 Quanto à abordagem do Problema: Qualitativa e Quantitativa. 

A população inserida nesta pesquisa foi composta pela comissão gestora do REUni 

e membros da Divisão de Controladoria da UFPE, que responderam um questionário 

fechado sobre os graus de contribuição das recomendações  do estudo 13 do PSC 

IFAC(2001)  para gestão do REUni.  

Na primeira parte da análise dos dados, foram apresentados os graus de cada 

recomendação e os graus gerais das recomendações de padrão de comportamento, 

estrutura e processos organizacionais, controle e relatórios de Gestão. Respectivamente 

apresentaram os seguintes resultados: 76,%, 80,%, 87% e 78%. Sendo o Grau Geral de 

aproximadamente 81,4% de contribuição das recomendações do estudo 13 do PSC 

IFAC (2001) para gestão do REUni.  

Na segunda parte da análise do resultado, foi executado o teste de Hipóteses Qui-

quarado que confirmou a hipótese nula, em outras palavras, não existe diferença 

significativa entre os graus gerais de contribuição das recomendações do estudo 13 do 

PSC para gestão do REUni, confirmando a significância do Grau Geral de Percepção.  

Na última parte da análise do resultado, foi realizada uma análise das principais 

contribuições do REUni na gestão de 2009 na UFPE, através do Relatório de gestão 

desta Instituição. Foram apresentadas execuções qualitativas como quantitativas. 

Destacando-se os 100% da execução orçamentária no valor de R$ 19.173.296,96  
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Por fim, diante dos resultados alcançados, fica perceptível a evidenciação da 

contribuição dos princípios de governança aplicados ao setor público, recomendados 

pelo estudo 13 do Public Sector Commitee (PSC), da IFCA’s, na execução da gestão 

dos recursos destinados ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

4.1. Recomendação para Futuras Pesquisas 

 

Torna-se evidente o número incipiente de pesquisas que tratam da inclusão de 

princípios de Governança Corporativa no setor Público no Brasil. Por este motivo, 

recomenda-se um estudo que descreva se as formatações dos Projetos e Programas 

sociais, desenvolvidos pelo Poder Executivo através de suas autarquias, contemplam na 

sua concepção tais princípios.  
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6.APÊNDICE 

 

6.1 Questionário 

 

    Este questionário destina-se a coleta de dados de um estudo da aplicação da 

Governança Corporativa na execução do plano de desenvolvimento da educação 

superior brasileira sob as perspectivas do REUNI realizado pelo Mestrando Andresson 

Fernandes Araujo dos Santos. Matriculado no programa de pós-graduação do 

departamento de Ciência Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco. Sob a 

orientação do Prof. Dr. Marco Túlio.  

 Caro Entrevistado,  

 Por favor, determine o grau de Percepção das ações a seguir, a fim de evidenciar a 

contribuição da governança na gestão dos recursos destinados ao REUNI com base na 

seguinte escala:  

  

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/wdi09introch4.pdf
http://www.wds.worldbank.org/external/default/WD.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/public_sector.pdf
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Estas assertivas são consideradas fundamentais pela Federação Internacional dos 

Contadores (IFAC) através do estudo 13, desenvolvido pelo seu Comitê do Setor 

Público (PSC) em 2001, para o cumprimento dos princípios da transparência, 

integridade, e responsabilidade em prestar contas. Tais princípios norteiam a 

Governança e a responsabilidade no setor público. 

 

PADRÃO DE COMPORTAMENTO Grau de 

percepção 

(%)  

O gestor público precisa de liderança para conduzir padrões de 

comportamento dos demais membros envolvidos na administração dos 

recursos do REUNI? 
 

Existe a necessidade de um código formal de conduta na definição de 

padrões de comportamentos dos servidores públicos envolvidos no 

REUNI? 

 

Todos os servidores públicos devem cumprir altos padrões de 

comportamento a fim de refletir sua reputação e do REUNI? 
 

Os membros das entidades públicas precisam de mecanismos para que 

não sejam influenciados por preconceitos e conflitos de interesses 

acerca do REUNI? 

 

A população que será beneficiada com o REUNI deve ser tratado de 

maneira cordial, justa, oportuna e com eficiência?  
 

 

ESTRUTURA E PROCESSO ORGANIZACIONAIS  Grau de 

percepção 

É necessário identificar os responsáveis pelos recursos públicos 

aplicados pelo REUNI?   
 

Existe a necessidade de estabelecer um plano para assegurar que os 

fundos e recursos destinados ao REUNI sejam protegidos e aplicados 

economicamente, eficiente e efetivamente? 

 

O governo precisa estabelecer canais claros de comunicação com as 

partes interessados, sobre a missão, objetivos e desempenho do REUNI?  

 

Há necessidade da definição das divisões de responsabilidades nos 

principais cargos dos gestores do REUNI ? 

 

È perceptível a adaptação de um processo de planejamento estratégico  

GRAUS DE PERCEPÇÃO  CATEGORIAS 

0 Não sei opinar 

1 Nenhuma Contribuição 

2 Baixa Contribuição 

3  Média Contribuição  

4  Alta Contribuição  
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com a estrutura disponibilizada para o REUNI? 

Torna-se transparente o processo de nomeação e sucessão dos principais 

gestores do REUNI? 

 

Existência do relatório anual formalizando as atividades executadas pelo 

Reuni incluindo Demonstrações Financeiras? 

 

Política de comunicação efetiva  

Identificação e monitoramento dos principais riscos e oportunidades 

relacionados as atividades do REUNI. 

 

Os níveis de remuneração dos membros inseridos do REUNI precisam 

ser suficientes para atraí-los e os conservá-los na gestão do programa?  

 

 

CONTROLE  Grau de 

percepção  

O governo necessita assegurar sistemas efetivos na gestão do risco na 

esfera do controle dos recursos do REUNI? 
 

Os gestores públicos e seus auxiliares precisam assegurar a função da 

auditoria interna na gestão dos recursos do REUNI?  

 

Um comitê de auditoria precisa ser estabelecido com a participação de 

membros não executivos para revisar as estruturas de controle e dos 

processos de auditoria externa acerca do REUNI? 

 

O controle interno dever ser exercido na gestão dos recursos destinados 

ao REUNI? 

 

Para efetivação, o orçamento precisa ser integrado com a contabilidade 

a fim da gestão de entrada e saídas de recursos financeiros para 

finalização do REUNI. 

 

A gestão e o planejamento dos aspectos financeiros.   

Torna-se relevante a qualificação através de treinamentos dos 

colaboradores envolvidos no REUNI  

 

 

RELATÓRIOS GESTÃO  Grau de 

Percepção 

 A publicação de um relatório externo apresentando a execução do 

programa  REUNI obedecendo aos procedimentos e legislação contábil.  
 

Avaliação de indicadores de gestão.  

 Participação do controle externo (CGU)  (TCU).  
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