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“O Pagamento 

Quando é que sai o pagamento? 

O pagamento está difícil. 

 

Quando se fará a folha 

e se construirá a máquina 

que fará o cálculo e os descontos? 

 

E quando se fabricará o dinheiro, 

espécie nova de dinheiro, 

para fazer o pagamento? 

Quem receberá no primeiro lote 

quem no segundo e no terceiro 

se antes de tudo vier a morte 

poupar serviço ao tesoureiro? 

 

O pagamento será difícil. 

 

A espera, quem é que paga a espera 

e os extraordinários da esperança 

e os serviços (esquecidos) dos pais 

e dos avós e dos antiquérrimos? 

 

O pagamento está difícil. 

 

Que contador porá em dia as contas 

e qual será o seu critério? 

Irá medir produtividade 

assiduidade, pequenos méritos 

oblíquas faltas, imperfeitos 

serões, tarefas de má vontade? 

Só sairá o pagamento 

depois do inquérito concluído? 

 

O pagamento está difícil. 

 

Nem um simples apontamento 

foi tomado, não há controle 

e direção? 

Ou não houve serviço nunca, 

ninguém jamais se empregou 

nem patrões existiram nem 

saíu produção de nada? 

Não houve encomenda de nada 

na fábrica inexistente, 

e ninguém podia tomar nota 

alguma em nenhum escritório? 

Não cabe pois reclamar 

nem salário nem horas extras 



 

 

nem demora ou juros de mora? 

 

O pagamento está difícil. 

 

Difícil é o pagamento 

ou conceber a estranha folha 

que nunca sai 

e saindo, não se registra 

e registrada, não se paga 

e pagando, não vale a cédula 

e valendo, o vento a carrega 

e carregando, foi bem feito 

se não havia o que pagar? 

 

O pagamento está difícil 

ou já foi feito antes de tudo 

há 40 anos, à sorrelfa 

que ninguém lembra ou se acaso lembra 

é que o dinheiro era falso 

era marcado era maldito 

era por todos refugado? 

 

O pagamento está difícil? 

Depois de tão anunciado, 

solenemente prometido, 

foge o caixa, são massacrados 

os condutores do dinheiro 

tudo é furtado num segundo 

e o próprio assalto é simulado? 

 

Some a idéia do pagamento 

de tal sorte que ninguém mais 

lhe conhece o significado 

e os que reclamam não reclamam 

com intenção de receber 

mas por força do triste hábito? 

e tornam-se mudos 

de voz e gesto 

e se esquecem todos 

de reclamar e de adiar 

e de negar? 

 

Então, de todos olvidado 

não mais pensado ou referido 

nem na lousa dos dicionários 

o pagamento – afinal – saiu. 

Para cada um e seu irmão, 

seu amigo e seu inimigo, 

seu desconhecido, seu antípoda, 

 



 

 

seu ascendente e descendente, 

seu curió demissionário, seu gato escaldado, seu cachorro caduco, 

suas plantinhas de vaso (sem sol) da janela, 

seu coração 

de válvulas paradas 

seu coração 

entranhado de cisco 

seu coração 

já sem forma de 

coração. 

 

O pagamento total geral 

saiu! saiu! 

o pagamento sem escrita 

sem cifrão 

sem limitação 

sem explicação 

sem razão 

sem código 

sem termo 

saiu. 

 

Não havia quem recebesse” 

 

Carlos Drummond de Andrade, 1974. 



 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi investigar o paradigma que tem influenciado os 

responsáveis pela condução do controle interno no setor público dos estados brasileiros no 

desenvolvimento dos mecanismos de governança no setor público (GSP), evidenciando a 

opção de função-objetivo que, na percepção dos condutores do controle interno no setor 

público (CCISP) mais atende à finalidade de bem-estar das pessoas e continuidade do estado. 

São discutidas as funções-objetivo voltadas a um único objetivo (maximização da riqueza) e a 

múltiplos objetivos (equilíbrio das demandas das partes interessadas) à luz da sua capacidade 

de subsidiar a GSP para a promoção de bem estar e continuidade do Estado. Este trabalho se 

justifica devido à discussão que deve nortear a GSP não ser consenso junto à literatura 

nacional e internacional, também contribui para sua justificativa o fato de trazer para o campo 

epistemológico da Contabilidade no Brasil uma acirrada discussão que vem sendo travada 

principalmente na literatura internacional. Trata-se de uma pesquisa quantitativa de natureza 

exploratória (survey) e descritiva, utiliza-se de observação direta extensiva, sendo o método 

de estudo indutivo. Adicionalmente o autor opta por utilizar elementos da teoria crítica como 

referencial para reflexão, o que caracteriza também a utilização de um enfoque qualitativo. A 

coleta de dados se deu por questionário eletrônico e abrangeu quatro subgrupos de CCISP, 

titulares, técnicos, profissionais e acadêmicos, que foram submetidos a 30 questões. A análise 

dos dados se deu a partir de estatística descritiva e do teste não paramétrico de Kruskal-wallis 

para avaliar a concordância entre os quatro subgrupos. A análise dos dados evidenciou que os 

CCISP estão mais convencidos da capacidade da GSP inspirada pela gestão para múltiplos 

objetivos ser capaz de promover bem estar e continuidade. Entretanto, não se pode ignorar a 

influência do movimento da nova administração pública e da visão de um único objetivo entre 

os CCISPs, o que denota a inexistência de um paradigma de GSP consolidado. Por fim, 

considera-se que a determinação de uma gestão para múltiplos objetivos inspirada por um 

viés biófilo e aderente a um tratamento do usuário da informação como ser humano são 

aspectos fundamentais para que se possa estabelecer um paradigma de GSP orientada 

efetivamente para o bem estar das pessoas e continuidade do Estado. 

 

Palavras-chave: governança, função-objetivo, controle interno no setor público, controle 

social, biofilia. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate the paradigm that has influenced those responsible 

for the conduct of internal control in the public sector of the Brazilian states in the 

development of mechanisms for public sector governance (GSP), showing the option of the 

objective function that the perception of drivers of internal control in the public sector 

(CCISP) it serves the purpose of well-being and continuity of the state. This research aimed to 

investigate the paradigm that has influenced professionals working in the development of 

mechanisms for public sector governance (GSP) in Brazilian states, its focus was the 

professionals responsible for the process of conducting internal control. Under this research 

was considered the option of the objective function, which under the perception of responsible 

for internal control in the public sector (CCISP) attends the purposes of well-being and 

continuity of the state. The function objective is discussed for single goal (maximization of 

wealth) and multiple goals (equilibrium of stakeholders´ demands), and was considered its 

ability to support the GSP to promote well-being and continuity of the state. To justify this 

research was considered the discussion about the GSP which does not comprehend a 

consensus point under the national and international literature, also contribute to such justify. 

This is a quantitative research which nature is exploratory (survey) and descriptive, and 

adopted the extensive direct observation which the study method was inductive. Additionally 

was considered use elements of critical theory as a framework for reflection, which also 

features the use of a qualitative approach. Data collection was performed based on electronic 

questionnaire composed of 30 questions and conducted to four CCISP subgroups represented 

by owners, technicians, professionals and academics. Data analysis was preformed based on 

descriptive statistics and nonparametric Kruskal-Wallis test to evaluate the correlation 

between the four sub groups. Data analysis demonstrated that the CCISP were more 

convinced of the ability to promote well-being and continuity based on the GSP under 

management for multiple goals. However, the influence of the vision of a single goal between 

CCISP was considered, and this fact denotes the absence of GSP paradigm consolidated. 

Finally, it was considered as key points to establish a GSP paradigm able to reach effectively 

the well-being and continuity the management determination based on multiple goals under 

inspiration of a biophilic and adhering treatment of Users´ information, as the human being. 

 

Keywords: governance, the objective function, internal control in the public sector, social 

control, biophilia. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Esse trabalho objetiva compreender a essência paradigmática que tem inspirado a 

confecção dos modelos de controle interno no setor público e a sua influência na delimitação 

de diretrizes para a Governança no Setor Público - GSP. 

Trata-se de uma pesquisa que surge das provocações sobre os sistemas e concepções 

de controle, governança e de arbitramento de interesses na distribuição da riqueza, 

vivenciadas pelo pesquisador nos estudos das disciplinas de Teoria da Contabilidade, Mercado 

de Capitais e Tópicos Contemporâneos em Contabilidade no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis - PPGCC da UFPE; e no exercício das suas atividades profissionais como 

docente das disciplinas de Finanças Corporativas e Políticas Públicas, além da atuação 

profissional na área de controle interno no setor público. 

Segundo Bovaird, (2007, p. 217) a discussão sobre governança no setor público é 

recente, embora as preocupações relativas a estas questões sejam antigas. O autor afirma que 

o debate sobre governança tem sido pouco explorado, seus conceitos ainda são contestados e 

até mesmo o seu significado é objeto de um debate acirrado. Entretanto, conceitos de 

governança têm sido rapidamente elaborados nos últimos anos, influenciados pela New Public 

Management – NPM, ignorando que na área de administração pública não só nos EUA e na 

Inglaterra, mas em vários países inclusive no Brasil, algumas limitações da NPM têm sido 

apontadas e constituem objeto crescente de debate acadêmico. Seriam limitações da NPM na 

percepção de Bovaird (2007), “diferentes tipos de valores”, “diferentes processos de decisão 

política” e “diferentes tipos de organizações e stakeholders”. 

Para Carrillo (2007, p. 99) é salutar analisar a Governança, pois ela “deve servir como 

um meio de organizar, e estabelecer uma estrutura eficiente para priorização de interesses”. 

Ou seja, ela é responsável pelo controle da distribuição da riqueza, uma vez que estabelece 

meios para a priorização dos interesses de um grupo, em detrimento de outro. Responsabiliza-

se, a Governança Corporativa - GC, pela condução de mediações efetivas para os conflitos de 

interesses, e isso impacta diretamente na administração. Merton (1992) já registrava a 

influência significativa que as teorias de finanças promovem na administração das 

organizações e em suas estruturas organizacionais.  
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Desta forma é inevitável reconhecer uma relação entre a NPM e a Governança no 

Setor Público no início do século XXI, vide ações de aprimoramento da máquina pública que 

tem utilizado um ferramental típico da iniciativa privada como, planejamento estratégico, 

análise de SWOT, PDCA – Plan, Do, Check and Action, Balance Scorecard, etc. Com o 

devido cuidado para não cair em um sofisma, pode-se afirmar que qualquer modelo de 

controle interno criado a partir de uma visão de Governança focada na NPM está sujeito às 

mesmas limitações que a própria NPM. Portanto, as questões levantadas por Bovaird (2007) 

sobre os “diferentes tipos de valores”, os “diferentes processos de decisão política” e os 

“diferentes tipos de organizações e stakeholders”, merecem uma atenção especial quando da 

elaboração de mecanismos de Governança no Setor Público - GSP. 

O Study 13 da Federação Internacional de Contadores 
1
 (2001) intitulado “Governança 

no Setor Público: Uma perspectiva do corpo de Governo” defende que devem ser garantidos 

controles internos na administração pública que funcionem na prática, e que deve ser 

garantido um relatório, dentre os relatórios anuais, sobre sua eficácia. Assim, o controle 

interno no setor público pode ser considerado como um agente estruturador da GSP, deve ser 

visto como um processo integrado e dinâmico que se adapta continuamente às mudanças 

organizacionais, e não como um conjunto de normas e procedimentos estáticos e invariantes. 

A IFAC (2001) afirma, ainda, que “procedimentos e atividades de controle devem ser 

revisadas de tempos em tempos para garantir a sua pertinência e confiabilidade, especialmente 

em tempos de grandes mudanças." Portanto, por dedução, entende-se que essas mudanças 

devem utilizar um ponto de vista de uma visão crítica, imprescindível para o fortalecimento 

do sistema de controle público. 

A inspiração da modelagem dos sistemas de controle interno no setor público carece 

de um paradigma de governança dominante explícito, que possa efetivamente ser criticado 

pelos estudiosos e profissionais, no sentido da capacidade de alcance ou não dos objetivos 

institucionais e sociais do Estado.  

Ribeiro Filho, Lopes e Pederneiras (2009, p. 15) propõem que a criação de 

conhecimento em Contabilidade deve perpassar pela utilização de uma teoria da 

Contabilidade interdisciplinar. Defendem, inclusive, que as atividades sejam inspiradas pela 

teoria crítica, sugerida pela escola de Frankfurt, em trabalhos desenvolvidos por pensadores 

                                                 

1
 International Federation of Accountants (IFAC) 
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como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin, Friedrich Pollok, 

Leo Lowethal, Herbet Marcuse, Franz Neumann, Otto Kirchheimer, Jurgen Habermas e Axel 

Honneth. 

Assim, da mesma forma que a Contabilidade deve ser interpretada como ciência e, 

portanto, estar passiva de mudanças ao longo do tempo (motivadas por escolhas não 

raramente mais subjetivas do que objetivas dos envolvidos, e que nem sempre obedecem 

efetivamente abordagens críticas para defender a mudança ou manutenção dos constructos 

vigentes), os profissionais e estudiosos do controle também devem olhar com desconfiança 

para as formulações que tratam de modelos de governança que influenciam os sistemas de 

controle interno, olhando-os com um viés crítico e sempre atentando para a capacidade que 

um paradigma dominante tem de atingir efetivamente propósitos de continuidade do Estado 

e de bem estar para o homem; e mesmo assim, analisando as possibilidades deste paradigma 

ser ainda insuficiente para a explicação de toda a realidade que o cerca.  

Enquanto campo de estudo interdisciplinar entre Contabilidade, Administração, 

Direito, Economia, Ciências Sociais, Ciência Política e outros, o Controle também passa por 

modificações que alteram a sua capacidade de atingimento dos objetivos; especialmente se 

levar em consideração que os sistemas de controle atuam em um mundo interdependente e em 

rede, em que as inovações desenvolvidas pela ciência podem ser rapidamente compartilhadas, 

possibilitando infinitas maneiras para a inserção do controle social e para a atuação do 

controle externo na dinâmica do sistema de controle como um todo. Essa ascensão do 

controle social, refletida em grande parte pela concretização de uma sociedade em rede, 

contribui para a estruturação da GSP em um tripé formado pelo Controle Interno, Controle 

Externo e Controle Social. 

Sabe-se que os Estados têm objetivos além dos econômicos e por estarem inseridos 

nessa relação global de interdependência, suas atuações não devem pautar-se exclusivamente 

nos interesses diretos e imediatamente econômicos dos seus respectivos 

proprietários/cidadãos. Para reforçar essa afirmação basta atentar para a relevância de se 

considerar, por exemplo, o resultado da gestão ambiental de um determinado país, pois 

certamente ela refletirá na condição climática de algum vizinho, seja a curto, médio ou longo 

prazo. Assim, questões relativas à responsabilidade e à sustentabilidade devem ser pautadas 

quando da definição do modelo de Controle Interno no Setor Público - CISP. A própria 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) no seu preâmbulo estabelece que o Estado 

Democrático, está destinado a: 
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(...) assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus (CF BRASIL, 1988, grifo 

nosso). 

 

O mesmo pode ser argumentado em torno da regulação e controle do sistema 

financeiro nacional; se um país, mesmo que periférico e detentor de um sistema financeiro 

nacional fraco e desestruturado vir a entrar em colapso, todo o resto do sistema poderá ser 

afetado, daí a necessidade do surgimento dos acordos da Basiléia
2
, por exemplo. 

Na realidade brasileira percebe-se uma forte influência de stakeholders externos como 

o FMI e o Comitê da Basiléia, tão importante é sua influência, que já resultou até em uma 

Emenda Constitucional - EC
3
 no Brasil. Neste sentido não se pode pensar em GSP sem pensar 

na influência de atores, além dos gestores públicos e dos cidadãos. 

 Por outro lado, a sociedade vem desenvolvendo um entendimento do Controle Social 

como um dos espectros fundamentais da efetividade do controle no setor público, numa 

perspectiva de que toda a riqueza deve ser colocada a serviço do benefício direto do cidadão. 

Isso sinaliza para uma visão de shareholder-centric, visão esta que parece estar pacificada 

junto aos próprios cidadãos, legisladores e dirigentes do poder executivo no Brasil. 

                                                 

2
 O Basle Committee (Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia) organiza autoridades de supervisão bancárias 

dos países desenvolvidos com a participação de alguns países emergentes. Embora este comitê não goze de 

autoridade normativa supranacional, nem tão pouco se constitua como uma organização internacional, percebe-

se a eficácia na implantação das suas recomendações por parte de instituições financeiras de diversos países, 

influenciados por organismos internacionais que se sustentam em suas formulações para elaborar sua política 

(AOKI, 2006). Implementar uma política de âmbito global que reflita nas decisões acerca da necessidade de 

construir uma estrutura financeira menos instável, menos sensível aos riscos e mais flexível no sentido de 

garantir mais supervisão e a própria gestão dos riscos, vem ocupando grande parte da agenda de discussão das 

instituições financeiras e dos organismos reguladores do sistema financeiro de diversos países. A principal 

motivação do Comitê de Supervisão da Basiléia é salvaguardar, a partir de formulação técnica, teórica e 

normativa, subsídios para a sustentabilidade do Sistema Financeiro Internacional – SFI. Busca-se, a partir das 

suas reuniões de quadros das principais instituições financeiras mundiais, elaborar um conjunto de formulações 

que preservem o sistema financeiro como um todo de instabilidades e dos reflexos de Sistemas Financeiros 

Nacionais - SFN fracos, pois estes podem ocasionar desordem em todo o SFI.  

3
 Segundo AOKI (2006), diversos sistemas financeiros passaram por modificações recentemente, em geral, na 

perspectiva das reformas do estado inspiradas nas orientações do Fundo Monetário Internacional - FMI. No caso 

do Brasil, verifica-se a promulgação da Emenda Constitucional 40, de 23 de Maio de 2003, que praticamente 

coloca a matéria do SFN em um estado infraconstitucional, desvinculando-o de uma normatização com baixa 

flexibilidade e incapaz de lidar com a dinâmica contemporânea do SFI. 
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 A questão do controle nas organizações é uma temática relevante para a matéria da 

Administração Pública no Brasil e no exterior. Políticas são formuladas para a Governança
4
 

das organizações que buscam mediar a tensão que distintos interesses podem causar dentro de 

uma organização. Estas políticas de Governança vêm sendo debatidas hegemonicamente na 

perspectiva de proteger os proprietários dos eventuais desvios de conduta dos administradores 

e maximizar o valor acrescentado aos proprietários (visão shareholder-centric). 

Autores, como Slomski (2007) e Matias Pereira (2008), utilizam-se da teoria do 

agenciamento para explicar a necessidade de Governança Corporativa – GC no setor público e 

garantem que ela é capaz de iluminar a Governança no Setor Público – GSP, baseando-se no 

paradigma estabelecido pelos conflitos de agência, onde os mecanismos de governança seriam 

responsáveis por preservar os interesses dos principais da priorização dos interesses dos 

agentes, que buscam maximizar o seu próprio interesse em detrimento da riqueza dos 

proprietários. 

Entretanto, a própria IFAC no seu Study 13 sobre governança no setor público 

problematiza que, “no contexto do setor público, a definição de princípios devem ser 

adaptadas para refletir as características principais das entidades do setor público, que os 

distinguem do setor privado.” Conforme o próprio Study 13 admite: “o setor público têm de 

satisfazer uma gama mais complexa de objetivos políticos, econômicos e sociais, o que o 

submete a um conjunto diferente de constrangimentos e influências externas”, resultando em 

uma subordinação a formas de prestação de contas (accountability) aos seus diversos 

stakeholders, diferentemente de uma organização privada que deve contas somente aos seus 

acionistas, salvo uma formulação mais ampla do entendimento do resultado final de uma 

organização privada. 

Brennan e Solomon (2008) alertam explicitamente para o fato de que tradicionalmente 

os códigos de governança têm sido elaborados com o foco na Agency Theory, e que isso deve 

ser revisado pelos teóricos. Segundo Collier (2008, p. 937), tanto o modelo de Agency Theory 

quanto o modelo de Stakeholder Theory, têm suas relações mediadas pelas estruturas de 

governança. 

                                                 

4
 Governança é conceituada pelo The Cadbury Report como "o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e 

controladas", e nesta perspectiva estabelecem três princípios básicos para sua existência, que seriam: abertura, 

integridade e accountability. O IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), no Brasil, estabelece 

como quatro princípios essenciais de Governança: a Equidade, a Transparência a Accountability e a 

Responsabilidade Corporativa. 
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A principal questão para os formuladores de políticas de governança corporativa 

parece ser a necessidade de revisar os principais códigos de melhores práticas de 

governança corporativa para adotar um modelo baseado em uma visão de 

stakeholder-centric. Tradicionalmente, os códigos têm adotado predominantemente 

a teoria do agenciamento, como enfoque principal, para conciliar os objetivos 

conflitantes entre os gestores das companhias e os seus proprietários (BRENNAN; 

SOLOMON, 2009, p. 889, grifo nosso). 

 

A grande questão reside no fato de que, dependendo do centro teórico definido, 

certamente toda a estratégia da organização muda. Caso se entenda como função-objetivo a 

ser adotada pela organização a maximização do valor econômico, a estratégia será uma; caso 

se escolha outra função-objetivo para a organização, certamente a estratégia será diferente. 

Organizações que podem ser destacadas com funções-objetivo conflitantes com uma visão 

única de maximização da riqueza são o próprio Estado, as sociedades de economia-mista, e as 

organizações não governamentais, por exemplo. 

Por outro lado, Sundaram e Inkpen (2004) argumentam que a Teoria dos Stakeholders 

determina que os administradores devem gerir para múltiplos objetivos, e criticam essa visão 

afirmando que isso é como acreditar em um complexo mundo da imaginação. 

Um problema básico com a visão de stakeholder é que a questão de qual das partes 

interessadas deve importar é deixada sem resposta. Sugerir que os gestores devem 

gerir para múltiplos objetivos é como acreditar em um complexo mundo da 

imaginação. (SUNDARAM; INKPEN, 2004, p. 354, tradução livre e grifo nosso). 

 

Sundaram e Inkpen (2004) apresentam, ainda, uma dúvida sobre a hipótese da 

utilização da teoria de stakeholders acrescentar valor econômico à sociedade. Os autores 

afirmam que se os adeptos da Stakeholder Theory puderem testá-la e comprová-la 

empiricamente eles serão os primeiros a apoiá-la: “se a teoria desenvolvida puder ser 

empiricamente comprovada nós seremos os primeiros a aplaudir.” (SUNDARAM; INKPEN, 

2004, p. 371). 

 Defesas acaloradas à parte, esta pesquisa reconhece a inegável contribuição da teoria 

do agenciamento para os estudos contemporâneos e para a estruturação dos modelos de 

governança atuais. Trata-se apenas de ponderar o alcance da Agency Theory aplicada na 

dimensão dos objetivos do Estado, para que ela não seja utilizada de forma utilitarista pelos 

técnicos e teóricos. Mesmo porque, segundo Bonnafous-Boucher (2005, p.41), ambas as 

visões, Stakeholder Theory e Agency Theory, são frutos de uma mesma orientação filosófica: 

o Liberalismo. 
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Neste sentido, aceitar como abordagem pacificada para a governança no setor público, 

a inspiração de um modelo que trabalhe no sentido de garantir a maximização da riqueza do 

cidadão pode minimizar o debate em uma zona de compreensão reduzida da realidade 

empírica. Percebe-se, portanto, um distanciamento entre a ciência e o seu objetivo precípuo, 

que seria o de prever e controlar o mundo observável, pois, dessa forma, o conhecimento em 

governança perde a capacidade de explicar o mundo real. Scapens (2008, p. 918) alerta para o 

fato da pesquisa em Contabilidade precisar fortalecer uma abordagem mais interpretativa, 

mesmo que isso represente ir na contramão dos sistemas de medição de desempenho 

acadêmicos nas instituições, que na maioria das vezes privilegia unicamente trabalhos que 

reproduzam um ambiente estável para o campo científico. 

Questões de um paradigma mais interpretativo para a ciência podem ser discutidas a 

partir das formulações de Fromm, Honneth, Marcuse e Kunh. Em tempo, registra-se que não 

se pretende desconsiderar a importância do clássico estudo de Jensen e Meckling (1976) que, 

em recente pesquisa bibliométrica, identificou-se a sua utilização em mais de 16% das 

referências em Journals norte americanos de alto impacto. 

Contrapondo-se à lógica utilitarista da ciência, Fromm (1981) afirma que “(...) no 

pensamento científico, o pensamento correto é o mais importante, tanto sob o aspecto da 

honestidade intelectual como sob o aspecto da aplicação do pensamento científico à prática – 

isto é, a técnica.” (FROMM, 1981). 

 Assim sendo, subsidiar o controle interno, o controle externo e o controle social com 

objetivos meramente instrumentais pode colocar em risco a continuidade da organização e o 

bem estar, prejudicando os próprios interessados, as pessoas, seres humanos que habitam em 

um mundo onde as consequências das ações podem resultar, guardando a devida proporção, 

ou não, em uma convivência harmônica ou em um holocausto de colaboração em massa, 

conforme já fora vivenciado em outros tempos
5
. A reunião de Copenhague em dezembro de 

2009 levanta importantes questões sobre um modelo de governança global, enfatizando 

questões ambientais essenciais para a sobrevivência do homem. 

Neste sentido, a Contabilidade deve assumir o papel de libertadora da cidadania em 

uma perspectiva universal, não apenas do cidadão de um determinado estado nacional, e 

                                                 

5
 Lippman e Wilson (2007) destacam o papel desempenhado pela Contabilidade enquanto instrumento de 

controle no período da Alemanha nazista. 
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contribuir com instrumentos capazes de aproximar o entendimento dos diversos stakeholders 

da informação produzida na administração pública, compreendendo cada stakeholder por um 

prisma ontológico, como um ser humano, facilitando assim o arbitramento do conflito 

distributivo. 

Assim sendo, como propor a radicalização do controle social por parte exclusivamente 

de um “cidadão” genérico, sem promover uma sofisticação dos canais de comunicação e da 

forma de se dirigir à parte interessada na informação? Tratando-a como um objeto, uma coisa, 

a serviço da vontade ideal de promoção de participação em massa emanada por políticos e 

entusiastas do controle social, membros dos organismos de controle e cortes de contas? Há 

um paradigma a ser quebrado e um discurso a ser questionado. 

 Segundo Marcuse (1964, p. 231), “a meta da autodeterminação autêntica pelos 

indivíduos depende do controle social eficaz da produção e distribuição das necessidades em 

termo do nível de cultura material e intelectual”. Segundo ele, a autodeterminação será efetiva 

desde que a massa da população esteja desprovida de toda propaganda, doutrinação e 

manipulação, para que os indivíduos sejam “capazes de conhecer e compreender os fatos e de 

avaliar as alternativas”. 

Como esse cenário parece estar muito distante da realidade das populações em geral, 

qual a efetividade que pode vir a ter a radicalização do controle social no controle do gasto 

público? Estará mesmo indo em direção ao bem estar social com o “povo” e o “cidadão” 

sendo tratado de forma genérica e diante de uma crise de reconhecimento? No máximo se 

obterá uma elite participativa em canais estritamente formalizados e distantes dos humanos 

pertencentes aos grupos sociais, os quais conhecem a real efetividade que se obtém do serviço 

prestado por uma política pública qualquer. 

 Rocha (2005, p.192) dialoga com a situação acima considerando que “se os limites da 

democracia moderna foram alcançados com a fragilidade do modelo representativo, então a 

pós-modernidade requer a formação de uma democracia estendida”, que permita a interação 

entre os grupos de interesse social em uma discussão transversal sobre temas de Estado, que 

proporcionem o interesse comum. 

 Portanto, considerando que estes modelos de governança são elaborados por humanos, 

pessoas de carne e osso, este trabalho busca compreender qual função-objetivo que vem sendo 

influenciadora dos responsáveis pela elaboração dos mecanismos próprios dos sistemas de 
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controle interno no setor público que dão suporte à Governança no Setor Público. Para 

investigar isso é lançada a seguinte pergunta de pesquisa: 

 

 

Estariam os responsáveis pela condução do controle interno no setor público nos estados 

brasileiros pensando a Governança no Setor Público para alcance de bem estar e 

continuidade a partir de uma iluminação teórica oriunda de uma gestão para múltiplos 

objetivos (equilíbrio das demandas dos stakeholders) ou para um único objetivo 

(maximização da riqueza dos cidadãos)? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o paradigma que tem influenciado os responsáveis pela condução do 

controle interno no setor público dos estados brasileiros no desenvolvimento dos mecanismos 

de governança no setor público, evidenciando a opção de função-objetivo que, na percepção 

dos condutores do CISP, mais atende à finalidade de bem-estar das pessoas e continuidade do 

estado. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

I. Discutir à luz da literatura nacional e internacional as funções-objetivo que 

inspiram a elaboração dos sistemas de controle interno e suas consequências para a 

governança no setor público, a partir de uma visão crítica; 

II. Evidenciar a essência paradigmática que tem inspirado os responsáveis pela 

condução teórica e prática dos órgãos de controle interno no setor público; 

III. Analisar a partir de testes quantitativos o nível de concordância estabelecido entre 

os condutores do CISP sobre qual função-objetivo é capaz de produzir bem-estar e 

continuidade do Estado; 
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IV. Discutir as possíveis consequências do processo de radicalização do controle social 

no Brasil e da visão de governança no setor público dos responsáveis pela 

condução do CISP brasileiro, a partir de uma visão crítica. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Esta dissertação justifica-se pela discussão sobre governança no setor público não 

estar pacificada junto à literatura nacional e internacional, por problematizar e trazer para o 

campo epistemológico da Contabilidade no Brasil uma acirrada discussão que vem sendo 

travada principalmente na literatura internacional. 

Este estudo se justifica, ainda, pela importância que deve ser dada à função do controle 

na estrutura organizacional da administração pública, uma vez que novos modelos de controle 

e governança vêm sendo propostos e colocam modelos anteriores em questão, na perspectiva 

de garantir que o Estado atinja seus objetivos. 

A preocupação com este tema se apresenta pela necessidade de preenchimento de uma 

lacuna de explicação teórica para uma prática comum do mundo organizacional observável, 

qual seja, a formulação de estruturas de controles internos para atender a princípios de 

governança corporativa. 

 O tronco teórico discutido neste trabalho, a discussão sobre a função-objetivo das 

organizações, pode ser visto segundo James P. Walsh, da Universidade de Michigan, Editor da 

Revista Organization Science, “como a questão teórica e prática mais importante que 

podemos nos confrontar hoje” (WALSH, 2004). 

 Justifica-se também pelas mudanças que vêm sendo sugeridas para a Contabilidade 

aplicada ao setor público, como instrumento capaz de promover o arbitramento do conflito 

distributivo e a promoção do controle social. Nesse contexto, a Contabilidade assume papel 

central na promoção de GSP e na determinação de modelos de controle mais aderentes à 

realidade dos objetivos institucionais e sociais do setor público. 

 Outro fator importante é o nível de organização que vêm adquirindo os controllers 

governamentais em nível internacional e nacional, com entidades como o Comitê das 

Organizações Patrocinadoras (COSO), a Organização Internacional das Supremas Instituições 

de Auditoria (INTOSAI) e o Conselho Nacional de Órgãos de Controle Interno dos Estados 
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Brasileiros e do Distrito Federal - CONACI. Esta última tem promovido a discussão sobre as 

funções dos controles internos no Brasil, demandando material científico específico capaz de 

provocar reflexões e debates que possam sofisticar os modelos de controle interno 

implantados para dar suporte à GSP. 

No Brasil, as discussões sobre as chamadas “macrofunções do controle interno no 

setor público”, lideradas pelo CONACI, têm sido responsáveis por alterações nas legislações 

estaduais e até mesmo na elaboração de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), Nº 

45/2009, já em tramitação no Congresso Nacional (CN) brasileiro, que busca reestruturar o 

controle interno no setor público com o foco no reposicionamento do controle interno na 

Constituição Federal (CF) para o fomento de quatro funções essenciais, sinalizando para um 

CISP como agente estruturador da governança, desempenhando funções como controladoria, 

ouvidoria, corregedoria e auditoria governamental. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

  

 Este estudo analisou a percepção dos responsáveis pela condução do controle interno 

público nos estados brasileiros em 2009 sobre a função-objetivo corporativa na qual a 

governança no setor público deve estar embasada para atingir os objetivos de bem estar e 

continuidade do Estado. 

Como “responsáveis pela Condução do Controle Interno no Setor Público - CCISP no 

Brasil” foram considerados quatro subgrupos, a saber, (1) os titulares dos órgãos máximos de 

controle interno estabelecido nos estados brasileiros; (2) os profissionais do controle interno 

no setor público presentes em um fórum permanente de discussão; (3) os acadêmicos; (4) e os 

técnicos selecionados para participar de Grupos de Trabalho (GTs) promovidos pelo CONACI 

para discutir CISP, iniciados em novembro de 2009.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA E GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

 

A administração pública hoje se depara com dois paradigmas, um afirma que a mesma 

é um campo autônomo de teoria e prática, o outro afirma que o seu objetivo primordial é a 

“criação e implementação da mudança social para o bem social.” Ambos são complementares 

e se reforçam mutuamente, contudo, sem independência a administração pública fica limitada 

em sua capacidade de traçar um curso próprio em busca do bem social. Nos anos 1930 a 

administração pública era referência para as corporações, hoje a governança pública fornece 

um conjunto de idéias de como a governança corporativa pode ser melhorada na prática. 

(HENRY, 2010, p. 40). 

 Segundo Marques (2007, p. 12-15) governança corporativa (GC) é um termo que há 

pouco tempo vem se diferenciando enquanto disciplina autônoma, seus conceitos ainda não 

estão totalmente definidos e vem evoluindo diariamente. Trata-se de um tema que tem 

acumulado importância, entretanto suas ferramentas e estrutura analítica ainda estão 

incompletas. Sua popularidade tem crescido representativamente no meio privado, por 

representar um conceito agregador dos processos destinados à promoção da accountability; 

no setor público também se encontram processos próprios de accountability que podem ser 

associados à governança corporativa. 

Governança corporativa seria “um conjunto de regras que visam minimizar os 

problemas de agência” (MARQUES, 2007, p. 14), segundo o IBGC (2009) esse seria o 

recurso utilizado para “superar o conflito de agência, decorrente da separação entre a 

propriedade e a gestão empresarial”. 

 Os motivos para a contemporânea preocupação com governança são tantos, quantas 

são as raízes desse tema. Contudo, duas origens podem ser destacadas em importância, a 

primeira é resultado de um movimento de “governança corporativa” ocorrido no final da 

década de 1980, o segundo é resultado de um movimento sobre “governança local” no início 

da mesma década (BOVAIRD, 2009, p. 218). 

O movimento de governança corporativa foi desencadeado por um processo de perda 

de controle dos proprietários e dos sistemas nacionais das grandes corporações transnacionais, 

as quais vinham demonstrando um alto grau de subjetividade na tomada de decisão. Os 



29 

 

escândalos da década de 1990 desestruturaram grandes corporações e refletiram nas 

economias dos países, fortalecendo a necessidade de mais governança corporativa e mais 

acompanhamento das ações dos gestores. (BOVAIRD, 2009, p. 218). 

Assim, em diversos países foram criadas comissões de técnicos e especialistas para 

discutir essas questões e criar estruturas de governança. Foi desta forma que surgiram o 

Cadbury Report, em 1992, no Reino Unido, o Relatório Dey, em 1994, no Canadá, o Painel  

Alemão sobre Corporate Governance em 2000, entre outros. Já no setor público as 

preocupações com governança podem ser percebidas após alguns escândalos com 

parlamentares, o que motivou a criação de códigos de conduta, principalmente em países da 

Europa Central e Oriental, no entanto isso se difundiu para vários outros países. (BOVAIRD, 

2009, p. 218). 

 O IBGC (2009) afirma que o G8 (grupo dos países mais ricos) considera a governança 

corporativa como um dos pilares da arquitetura econômica mundial. Isso pode ser percebido 

pela importância atribuída ao tema pela OCDE, que desenvolveu um conjunto de princípios 

para a governança corporativa e promove fóruns de discussões nos países para avaliar as 

práticas vigentes e pelo surgimento em diversos países de organizações responsáveis por 

discutir o tema. Organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) consideram que o aprimoramento de boas práticas de governança corporativa é 

fundamental para reestruturar os mercados de todo o mundo, que têm sido fragilizados por 

constantes crises especialmente nos mercados de capitais. Segundo Stark-Ferreira (2005, p. 

462) a adoção de boas práticas de governança corporativa é encorajada por políticas de 

cooperação e financiamento de organismos internacionais importantes. 

 Para Marques (2007, p.15), os princípios elencados pela OCDE permitiram o 

estabelecimento de pilares essenciais para a governança como: os direitos dos proprietários; o 

tratamento equitativo dos acionistas; o papel dos terceiros, fornecedores e acionistas; o acesso 

e transparência da informação; a responsabilidade da diretoria e do conselho de 

administração. Esses princípios têm servido como marco inicial e os países têm os reorientado 

para os mais diversos sentidos, obedecendo as suas particularidades e necessidades próprias. 

Diante desse contexto, um conjunto bem mais amplo de princípios tem sido elaborado, que 

vão desde a preocupação com a determinação de métodos de priorização de interesses, 

mecanismos de responsabilidade social, até mesmo as políticas de e-governance e de meio 

ambiente.  
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Bovaird (2009, p. 220) resgata que em 1995 a OCDE conceituava governança como “a 

soma das muitas maneiras que indivíduos e instituições, públicas ou privadas, administram 

seus interesses comuns”. Atualmente (2010) a OCDE conceitua GC como o “sistema pelo 

qual as entidades são dirigidas e controladas”. 

A discussão sobre governança local iniciada nos anos 1980 nos EUA problematizava 

questões de regeneração urbana que com o tempo resultaram na tese da sociedade em rede de 

Castells (1999). Assim emergiu a discussão de uma governança que fosse multi-nível, 

entendida por alguns como “governança-social política” ou “controle social”, concebida por 

uma junção de auto-governança, co-governança e governança hierárquica (BOVAIRD, 2009). 

Timmers (2000, p. 19) argumenta que a sociedade está convocando cada vez mais os gestores 

para a prestação de contas, papel antes desempenhado solitariamente pelo parlamento. Isso é 

causado graças ao avanço da sociedade em relação à educação e da evolução das tecnologias 

da informação. 

Segundo Henry (2010, p. 35), o movimento da nova administração pública impactou 

de diversas formas a administração pública, trazendo diversos benefícios e influências. 

Afirma que o paradigma da nova gestão pública levou os teóricos a repensarem o que quer 

dizer efetivamente “público” em administração pública. O autor afirma, ainda, que essa 

definição de significado é um antigo problema para o meio acadêmico. Isso ocorre porque no 

contexto da cultura ocidental nunca foi determinada uma concepção estruturada do que é 

“caráter público” e o que é “caráter privado”. O autor destaca que “caráter público tem sido 

definido no campo de administração pública a partir dos paradigmas da teoria do 

agenciamento ou da teoria institucional”
6
. 

Para determinar o caráter público e o caráter privado deve se levar em conta três 

dimensões. A primeira dimensão de destaque seria a da “agência”, a qual discute a conduta 

dos gestores buscando avaliar se eles estão agindo em seus próprios interesses ou para 

interesses públicos. A segunda dimensão diz respeito ao “interesse público” e à forma como a 

riqueza é distribuída pela organização, se apenas uma pessoa é beneficiada ou se toda a 

                                                 

6
 Henry (2010, p. 36) ensaia uma discussão sobre a limitação da teoria institucional em determinar o que seria 

efetivamente “caráter público”, esse tema merece uma discussão mais sofisticada em outro trabalho. Em tempo, 

registra-se que o argumento de Henry parece apontar para uma incapacidade da teoria institucional de definir o 

que é “interesse público” sem risco para a sua essência. Isso decorre do fato do processo de institucionalização 

ser reflexo de uma ação racional que se organiza em uma estrutura formal e com o passar do tempo começa a 

funcionar como um sistema orgânico influenciado pelo conjunto de culturas e valores que transitam pela 

organização. Portanto, um conceito para “interesse público” não poderia ser efetivado pela influência aleatória 

dos processos culturais.  
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comunidade usufruirá dos benefícios da organização. A terceira se refere ao “acesso público”, 

as organizações de caráter público são mais acessíveis do que as privadas em relação à 

informação, recursos, atividades e etc. Sete em cada dez livros sobre organizações públicas 

veem a perspectiva da agência como oposta às dimensões de “interesse público” e “acesso 

público” para caracterizar “público”. “Apesar de popular existem problemas com a visão de 

agência”. (HENRY, 2010, p. 35). 

 Segundo Marques (2007, p. 17) uma estrutura organizacional que busque promover 

boa governança corporativa no setor público ou privado deve possuir uma clara determinação 

dos papéis a serem desempenhados e as suas responsabilidades; compreender as relações 

existentes entre os múltiplos stakeholders da organização e outros interesses “para controlar 

os seus recursos e dividir resultados” dando suporte à gestão, especialmente, aos gestores de 

nível estratégico. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DA TEORIA DO AGENCIAMENTO 

 

Berle e Means (1988) lançam provocações sobre as consequências do processo de 

pulverização da estrutura de propriedade, problematizando que a separação entre propriedade 

e controle resultaria em impactos no desempenho e no valor das companhias. Esse estudo foi 

publicado pela primeira vez em 1932, discutindo os benefícios e custos dessa desvinculação. 

Segundo Saito e Silveira (2008, p. 79), Berle e Means (1932) desenvolveram em seu estudo 

“o marco inicial em governança corporativa”. Entretanto, Peleias (2010, p. 19) identifica 

estudos que apontam já em 1623 preocupação em mediar a relação entre os interesses dos 

principais e dos agentes do comércio marítimo com o estabelecimento de um órgão 

semelhante a um Conselho Fiscal. 

Coase (1937) é responsável pelo trabalho que estudou previamente a natureza da 

firma. O autor concluiu que sempre que o custo de mercado for superior ao custo de produção 

direta deve-se optar pela produção direta, isso geraria custos oriundos de contratos na opção 

de aquisição externa, e de autoridade e direção no caso de produção própria. 

Segundo Jensen e Meckling (1976, p. 310) é importante reconhecer que a maioria das 

organizações são ficções legais que funcionam como um elo de ligação entre contratantes 

individuais; isso inclui instituições privadas, instituições sem fins lucrativos e até o Estado e 



32 

 

seus órgãos. Eles entendem que a essência da firma está nas relações contratuais sejam elas 

formais ou informais. O estudo de Coase (1937) auxiliou Jensen e Meckling (1976) na 

elaboração do clássico trabalho intitulado “Theory of the firm: Managerial behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure
7
” focado na análise das implicações comportamentais dos 

direitos de propriedade especificados nos contratos entre os detentores do capital e os 

gestores. 

 Jensen e Meckling (1976, p. 306) afirmam que a “teoria da firma” que vinha sendo 

discutida, até então na literatura das ciências econômicas, é uma teoria dos mercados em que 

as empresas eram apenas atores importantes. A firma seria uma caixa preta que é operada para 

satisfazer a maximização da riqueza, a partir da maximização do valor presente. Os autores 

argumentam que até então não havia uma teoria de como os objetivos conflitantes dos 

participantes individuais das empresas eram postos em equilíbrio; e para ocupar essa lacuna, 

apresentam a teoria do agenciamento.  

Saito e Silveira (2008, p.79) afirmam que vários trabalhos compilaram as condutas das 

empresas e seu modo de funcionamento
8
. As descobertas foram refinadas e organizadas no 

supracitado artigo de Jensen e Meckling (1976), o qual trouxe três principais contribuições, 

conferir no quadro 01: 

i) criação de uma estrutura de propriedade das companhias baseada nos inevitáveis conflitos de 

interesses individuais com predições testáveis empiricamente;

ii) definição de um novo conceito de custos de agência, mostrando sua relação com a separação entre 

propriedade e controle existente nas empresas;

iii) elaboração de uma nova definição da firma, descrevendo-a como uma mera ficção legal que serve 

como ponto de ligação (nexus ) para um conjunto de relações contratuais entre os indivíduos;  

Quadro 1 – Principais contribuições do clássico estudo de Jensen e Meckling. 
Fonte: SAITO E SILVEIRA, 2008. 

 

Para Ross, Westerfield e Jordan (2008, p. 44-45), os problemas de agency estão 

relacionados com a “possibilidade de haver conflitos de interesses entre os proprietários e os 

administradores da empresa”. Para ilustrar esse conceito, pode-se imaginar o caso dos 

proprietários identificarem uma alternativa de investimento para a organização que 

                                                 

7
 Teoria da firma: comportamento gerencial, custos de agência e estrutura de propriedade. 

 
8
 Saito e Silveira (2008) destacam a contribuição dos trabalhos sobre direito de propriedade e teoria dos contratos 

de Coase (1937-1960), Alchian (1965, 1968), Alchian e Demsetz (1972), Preston (1975) e Klein (1976), e os 

trabalhos pioneiros sobre a custos de agência de Wilson (1968), Ross (1973) e Herckman (1975). 
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maximizaria o seu valor e quiserem efetuar o investimento; entretanto, os gestores acharem 

que esse projeto não é adequado devido ao seu risco e o rejeitarem argumentando que se o 

projeto incorrer em erro provavelmente pessoas seriam responsabilizadas e demitidas. Está 

instalado um problema de agenciamento. Os autores argumentam que os administradores 

enfatizam em excesso a sobrevivência da empresa para preservar os seus empregos, e quando 

possuem oportunidade procuram aumentar o seu poder e a sua riqueza dentro da organização. 

Sempre que existir separação entre propriedade e controle haverá problemas de agência, eles 

não são exclusivos de sociedades por ações. 

Segundo Jensen e Meckling (1976, p. 309) “na visão da teoria do agenciamento, uma 

ou mais pessoas (o principal) escolhem outra ou outras (o agente) para executar algum serviço 

em seu nome, e para isso deve-se delegar autoridade para a tomada de decisão”. Se existirem 

duas pessoas em cooperação existirá um custo de agência envolvido, embora não se possa 

definir claramente o agente. Os custos de “agency” seriam a soma dos custos para monitorar e 

limitar a ação do agente e o valor residual (lucro econômico) perdido pelo principal. “Os 

custos de agência são tão reais quanto todos os outros (...) dependem entre outras coisas do 

estatuto e direitos comuns e da ingenuidade humana (...)” na determinação do conteúdo dos 

contratos. Os custos de agency, como são chamados comumente na literatura, são os custos de 

confecção e gestão dos contratos entre os participantes individuais, os custos resultantes do 

monitoramento das atividades dos agentes (gestores), os custos resultantes da prestação de 

contas dos agentes com os principais para demonstrar que seus interesses estão sendo 

preservados e as perdas resultado das decisões que não aproveitam a melhor oportunidade 

para garantir o bem estar
9
 do principal. No quadro 02 estes custos estão em destaque. 

i) custos de viabilização dos contratos entre o agente e o principal;

ii) gastos com o monitoramento das atividades dos agentes;

iii) custos das ações em que os agentes buscam demonstrar aos principais que estão zelando pelos seus 

interesses;

iv) perdas residuais, ocorridas por eventuais divergências entre as decisões do agente e as decisões que 

iriam maximizar o bem estar do principal.  

Quadro 2 – Custos de agência segundo Jensen e Meckling  
Fonte: JENSEN E MECKLING, 1976, p. 308. 

 

                                                 

9
 Aqui cabe a observação de que no artigo de Saito e Silveira (2008) a tradução de “maximize the welfare of the 

principal” vêm como “maximizar a riqueza do principal”, isso demonstra uma tendência de entendimento de 

bem-estar diretamente associado à maximização da riqueza. 
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Portanto, há uma conduta moral estabelecida. Segundo Wright, Mukherji e Kroll 

(2001, p. 415) deve-se observar que a teoria da agência é sustentada em um conjunto de 

pressuposições específicas sobre o comportamento moral dos agentes. A teoria da agência 

considera o ser humano oportunista; oportunismo sendo entendido como priorização do 

interesse próprio intencionalmente, e, apesar dos incentivos e do acompanhamento, o 

oportunismo prevalece por questões adversas ou simplesmente pelo risco moral. Na figura 1 

os autores resumem aquilo que chamam de “componentes clássicos” da teoria do 

agenciamento. Nessa representação a relação conflituosa entre o agente e o principal 

equilibra-se mediada pela orientação para a meta (maximização da riqueza do proprietário), 

obrigação de reciprocidade, ponderação de risco e monitoramento dos interesses priorizados. 

 

Figura 1 – Componentes clássicos da teoria do agenciamento 
Fonte: WRIGHT, MUKHERJI E KROLL, 2001, p. 414. 

 

Segundo Donaldson (1990 apud WRIGHT; MUKHERJI E KROLL, 2001, p. 414), a 

visão de agência foi concebida com o foco em um único principal ou agente e isso seria um 

débito com a doutrina das ciências sociais. Assim, Wright, Mukherji e Kroll (2001, p. 414) 

acreditam que uma extensão na teoria do agenciamento seria capaz de explicar de uma forma 

mais equilibrada o intercâmbio econômico existente entre grupos e indivíduos, e não somente 

entre dois indivíduos. Os autores afirmam, ainda, que diversos indivíduos podem se 

comportar de maneira diferente em muitas situações, portanto, trabalham na perspectiva de 

alargar os pressupostos da teoria do agenciamento. O paradigma econômico tem conclusões 

negativas quanto ao comportamento das pessoas. Essa visão pressupõe que invariavelmente 

os agentes utilizam a autonomia para enriquecerem a custa dos principais. Isso influencia toda 

a teoria em finanças e em contrapartida, os desvios poderiam ser corrigidos com a utilização 

de contratos melhorados, incentivos e fiscalização. 
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2.3 APRESENTAÇÃO DA TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

 

Segundo o Intosai (2003), Stakeholders seriam “as partes que são afetadas pela 

entidade, tais como acionistas, as comunidades em que a entidade opera, empregados, clientes 

e fornecedores.” O IBGC (2009) conceitua stakeholders como “indivíduos ou entidades que 

assumam algum tipo de risco, direto ou indireto, em face da sociedade.” São partes 

interessadas segundo o IBGC, além dos acionistas, os empregados, clientes, fornecedores, 

credores, governos, entre outros. 

Já Ross, Westerfield e Jordan (2008, p.46) retiram os credores do conceito de 

stakeholders; para os autores seriam grupos de interesse (stakeholder) “alguém que não seja 

nem acionista nem credor, mas que também possui direitos potenciais sobre os fluxos de caixa 

da empresa”. Eles afirmam que muitas vezes os stakeholders tentarão exercer controle da 

empresa mesmo em detrimento dos interesses dos acionistas. 

A teoria dos stakeholders vem sendo desenvolvida nos últimos trinta anos. Segundo 

Freeman e Macvea (2001) o termo stakeholder foi difundido em um estudo pioneiro do 

Stanford Research Institute na década de 1960; deriva de um trocadilho com a palavra 

stockholder (acionista) e representa o desenvolvimento de uma abordagem da estratégia que 

amplia o conceito de gestão estratégica para além das raízes econômicas tradicionais. 

Essa abordagem de stakeholders cristalizou-se como uma estrutura de gestão 

estratégica na década de 1980. Seus fragmentos vêm sendo desenvolvidos em quatro vertentes 

distintas, quais sejam: planejamento corporativo, teoria dos sistemas, responsabilidade social 

corporativa e teoria organizacional. (FREEMAN; MACVEA, 2001). 

Freeman e Macvea (2001) afirmam que na década de 80 as teorias eram incompatíveis 

com a quantidade e os tipos de mudanças que estavam ocorrendo no ambiente de negócios, 

portanto um novo quadro conceitual era necessário. Eles definem stakeholder como "qualquer 

grupo ou indivíduo que é afetado por ou pode afetar a realização dos objetivos 

organizacionais.” Phillip (2003, p. 126) apresenta um mapa tradicional de Stakeholders, 

reproduzido na figura 2, as setas simbolizam o ato de afetar ou ser afetado pela organização 

em busca dos seus objetivos. 
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Figura 2 – Mapa tradicional de Stakeholders 
Fonte: PHILLIP, 2003, p. 126. 

 

 

Na literatura sobre Planejamento Corporativo os Stakeholders eram vistos como uma 

limitação ao planejamento corporativo, assim a organização deveria compreender as 

demandas deles a fim de conhecer os limites das operações. Entretanto, dentro desse limite a 

gestão deve trabalhar para maximizar os benefícios para o grupo de acionistas. As estratégias 

bem definidas seriam aquelas que “integram os interesses de todos os stakeholders, ao invés 

de maximizar a posição de um grupo dentro das limitações previstas pelos outros.” É comum, 

assim, o surgimento de estratégias genéricas, principalmente pela dificuldade de se mensurar 

termos não puramente econômicos. (FREEMAN; MACVEA, 2001). 

Na literatura de teoria geral dos sistemas e nas teorias organizacionais, os teóricos 

tentam definir modelos prescritivos de tomada de decisão sem necessariamente conhecer a 

natureza das relações envolvidas, e isso parece ser uma limitação para essas duas abordagens 

de estratégia organizacional. Segundo Freeman e Macvea (2001) “é difícil descrever a 

empresa sem o pleno reconhecimento das relações de que depende” e isso ajudou a delimitar a 

importância fundamental do conceito de stakeholders em si. 

Já os trabalhos sobre responsabilidade corporativa serviram para alargar o escopo das 

análises, passando a considerar partes interessadas antes ignoradas. Neste sentido, “o 

movimento ativista social tem demonstrado o perigo de desenvolver estratégias que ignoram a 

influência de grupos antagônicos.” Ações de responsabilidade corporativa, em alguma 

medida, têm atendido às partes interessadas considerando-as como uma restrição e isso resulta 

em “responsabilidade social das empresas sendo vista como um "add-on" de luxo que só pode 
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ser oferecida pelas empresas de maior sucesso, como o seguro de dano ou limitação, e não 

como um contributo central para a estratégia corporativa.” (FREEMAN; MACVEA, 2001). 

Segundo Freeman e Macvea (2001), “a abordagem de stakeholder enfatiza a gestão 

ativa do ambiente de negócios, relacionamentos e promoção de interesses comuns.” A visão 

de stakeholders busca ser uma abordagem simples da estratégia organizacional objetivando o 

desenvolvimento de um único quadro estratégico, flexível o suficiente, para que a cada 

mudança ambiental não seja necessária a reorientação de toda a estratégia. Os autores 

ponderam que a visão de stakeholders propõe uma gestão estratégica, o que é diferente do 

planejamento estratégico que busca prever o ambiente futuro e posicionar a empresa nesse 

contexto. Do ponto de vista da gestão estratégica, os gestores devem se concentrar em de que 

forma a organização impacta o ambiente e de que forma o ambiente impacta a organização ao 

curso da ação organizacional. 

Freeman, Wicks, Parmar (2004, p. 364) afirmam que duas questões importantes são 

centrais na teoria de stakeholder, a primeira seria: qual o propósito da firma? E a segunda 

seria: qual a responsabilidade que teriam os administradores com os stakeholders? “O valor 

econômico é criado pelas pessoas quando voluntariamente atuam juntas e cooperam para 

fornecer um resultado”. Os gestores são responsáveis por incentivar e promover comunidades 

que atuem no sentido de garantir compromisso de maximização do valor da firma. Embora a 

característica crítica da firma seja a realização de lucros para os acionistas, os gestores devem 

preferencialmente trabalhar para um processo de maximização de valor. 

Portanto, duas inspirações podem ser atribuídas à teoria dos stakeholders, a de 

continuidade da organização e a de sucesso focado no longo prazo, portanto, incompatível 

com qualquer comportamento predatório e utilitarista na busca de qualquer objetivo definido 

pelo proprietário. Autores da área de finanças como Grinblatt e Titman (2005) afirmam que os 

executivos devem assumir a responsabilidade de representar não apenas os acionistas, mas 

também clientes, fornecedores e empregados e no processo de tomada de decisão devem 

equilibrar os interesses desses grupos no lugar de simplesmente maximizar o valor dos 

proprietários. 

Wright, Mukherji e Kroll (2001, p. 416) acreditam que na visão de stakeholders, ao 

contrário da teoria econômica que dá sustentação à teoria do agenciamento, são definidos 

pressupostos benéficos aos agentes no uso da sua autonomia. Em muitos casos os agentes 

atuam levando em consideração pressupostos éticos e morais para tomarem as decisões. 
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Assim, um campo de pesquisa substancial foi desenvolvido independente da teoria formal 

sintetizada na teoria do agenciamento. Suas formulações levantam convincentes questões 

sobre como incorporar uma visão mais holística na compreensão do comportamento dos 

agentes. Os autores garantem que há pesquisa teórica e empírica suficiente para que se 

incorpore uma perspectiva positiva no entendimento dos relacionamentos interpessoais. 

 Freeman, Wicks, Parmar (2004, p. 364) argumentam que muitas empresas têm obtido 

sucesso utilizando-se da teoria dos stakeholders, como exemplo citam J&J, eBay, Google, 

Lincoln Eletric. O Google chega ao ponto inclusive de não distribuir dividendos. 

Freeman e Macvea (2001) afirmam que o objetivo tradicional das organizações tem 

sido a "maximização da riqueza dos acionistas", entretanto rejeitam esse objetivo, apontando 

um erro estratégico na maximização de um único objetivo. Essa abordagem não é útil para 

pensar em gestão estratégica, pois as organizações estão inseridas em um ambiente variante: 

(...) e como o mundo dos negócios se torna cada vez mais turbulento, interligado em 

que as fronteiras entre as empresas, indústrias e nossa vida pública e privada se 

confundem, a abordagem dos stakeholders tem mais e mais para nos dizer sobre os 

valores e criação de valor. (FREEMAN; MACVEA, 2001, grifo nosso). 

 

Na gestão de stakeholders a definição de valores assume um papel crítico. Assim, as 

relações devem cultivar valores que permitam cooperação entre diferentes grupos de 

stakeholders, mesmo que haja divergência entre eles. No contexto do setor público percebe-se 

que a própria mensuração da “maximização da riqueza dos cidadãos” parece ser uma medida 

tão subjetiva quanto o equilíbrio de interesses no setor privado. No setor privado há 

dificuldade em se determinar quais as partes interessadas deveriam ser privilegiadas na 

tomada de decisão. No setor público a dificuldade seria determinar o que é a maximização da 

riqueza para o cidadão, pela dificuldade de se determinar o que é riqueza num contexto de 

bem estar e continuidade. Henry (2010, p.35), conforme discutido anteriormente, chama a 

atenção para as dúvidas em relação à falta de consenso na determinação do caráter público. 

No lugar da maximização da riqueza dos proprietários, entretanto, não é proposta 

nenhuma alternativa de uma única função-objetivo. O que interessa é o equilíbrio de 

interesses das partes interessadas, a gestão de stakeholder “é uma tarefa sem fim de equilibrar 

e integrar as relações múltiplas e os múltiplos objetivos.” (FREEMAN; MACVEA, 2001).  

 Segundo Marinelli (2005) o modelo de governança baseado numa visão de equilíbrio 

das demandas das partes interessadas (stakeholders) tem sido verificado na Alemanha e no 
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Japão. Já nos Estados Unidos, Reino Unido e França verifica-se a predominância de um 

modelo de governança baseado na maximização da riqueza dos proprietários. 

 O Study 13 (2001) da IFAC observa que o setor público tem responsabilidades de 

accountability distintas do setor privado. Dentre os stakeholders objeto de consideração pelo 

sistema de governança, devem ser considerados todos aqueles que possuem algum interesse 

em entidades do setor público, sem necessariamente possuir nenhum direito de propriedade. 

Ou seja, é possível considerar como partes interessadas a ONU, o FMI, o INTOSAI, o Baslee 

Comitee, o Greenpeace, etc. 

  

2.4 GOVERNANÇA E FUNÇÃO-OBJETIVO DA CORPORAÇÃO: DESAFIOS PARA O 

CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO. 

 

 Segundo Jensen (2001), quem estabelece a função-objetivo que será perseguida pela 

organização é a cúpula estratégica da corporação e cabe a ela determinar qual será a variável 

principal a ser perseguida.  

Picket (2005, p. 11) afirma que o objetivo de qualquer organização é atingir o nível de 

desempenho para o qual ela foi criada e ao mesmo tempo aderir a um conjunto de regras, leis, 

regulamentos políticas e expectativas que formam um quadro de metas, a partir das quais o 

desempenho será avaliado. Nesse árido contexto, os códigos e políticas de governança têm 

buscado reestabelecer a performance para garantir conformidade com princípios de 

integridade, transparência e responsabilização. 

Picket (2005, p. 11) afirma ainda, que o controlador interno é o indivíduo mais bem 

posicionado para desempenhar a tarefa de garantir um alinhamento sustentável do 

desempenho aos objetivos organizacionais. Pois, o controlador interno, na busca de garantir 

os três princípios acima elencados, tem o papel de, além de promover a auditoria interna, 

educar os gestores e desenvolver soluções para auxiliar na criação de ferramentas e técnicas 

que aprimorem gestão como um todo. Seja a organização privada ou pública, os controladores 

internos que compreendem a governança corporativa estão mais preparados para os desafios 

atuais de gestão. 
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Tradicionalmente, as pesquisas sobre governança têm se pautado pelo paradigma do 

conflito de agenciamento, proposto pela teoria do agenciamento
10

, focando-se 

predominantemente nos problemas entre os administradores (agentes) e os acionistas 

proprietários (principais, shareholders). (TAITOKO E LOCKHART, 2005; BRENNAN E 

SOLOMON, 2008). 

 Para Boaventura et al (2009, p. 291), a função-objetivo serve como norteadora da 

tomada de decisão por parte dos gestores. Segundo os autores, até o final do Séc. XX a Teoria 

da Firma e suas formulações eram os únicos referenciais para a tomada de decisão, com o 

foco exclusivamente nos shareholders. Entretanto, recentemente, a Teoria dos Stakeholders 

passou a constituir uma alternativa a essa visão, expandindo o foco do shareholder para o 

stakeholder. 

 Brennan e Solomon (2008) argumentam que a hegemonia na iluminação teórica que 

motiva os estudos sobre governança em Contabilidade e finanças é reflexo de uma visão 

shareholder-centric ou centrada no proprietário. Esses estudos têm contribuído 

significativamente para companhias promoverem accountability com o foco nos stakeholders 

dominantes, os acionistas. Como consequência disso, os autores apontam a formulação de 

políticas para a governança em documentos e códigos em vários países, os quais carregam 

consigo a visão do shareholder-centric, como por exemplo, no Reino Unido - o The Cadbury 

Report (1992), The Combined Code (1998), The Combined Code on Corporate Governance 

(2003, 2006), the Greenbury Report (1995) e o Higgs Report (2003). Todas essas abordagens 

da governança colocam a utilidade do shareholder no centro de suas formulações. Nos EUA 

percebe-se também essa influência, recebida pela Lei Sarbanes-Oxley (SOX). 

Segundo Brennan e Solomon (2008, p. 889), até recentemente os estudos que se 

preocupavam em entender a modelagem da governança concluíam pela influência dos 

sistemas legais como responsáveis pelo crescimento do mercado de ações e pelo nível de 

proteção pretendido para os shareholders. La Porta, Silanes e Shleifer (2000, p. 24) discutem 

a importância dos sistemas legais para garantir proteção aos investidores e apontam que 

sistemas legais bem estruturados podem diminuir o risco político em muitos países. Afirmam 

                                                 

10 Os autores registram que o trabalho que originou a teoria do agenciamento é resultado de um estudo de 

finanças de Berle e Means (1932) e que é possível encontrar disciplinas em economia que estudam similarmente 

o tema. 
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que os mercados precisam de segurança para os investidores externos, mesmo que seja pelos 

tribunais, órgãos de governo ou participantes do próprio mercado. 

 Atualmente, há uma tendência de estudos em “melhores práticas de governança” com 

o foco no desenvolvimento econômico, inspirados pela teoria do agenciamento, geralmente 

utilizam uma metodologia quantitativa e positivista, incluindo a utilização de técnicas 

econométricas para efetuar as suas análises e conclusões (BRENNAN E SOLOMON, 2008). 

Wright, Mukherji e Kroll (2001, p. 415) registram que uma escola mais formal de 

teóricos é responsável pela defesa de um paradigma estritamente econômico, onde a intenção 

é a realização de escolhas estritamente racionais, focadas nos direitos dos proprietários. Já 

outra escola trabalha numa perspectiva de um paradigma gerencial, focada em grupos e 

organizações, e no equilíbrio de todas as partes interessadas. Os mesmos asseveram que as 

pesquisas indicam a relevância de estudos sobre como garantir a efetividade dos contratos, 

incentivos e sistemas de controles dos agentes. 

Brennan e Solomon (2008, p.890) ponderam que tem sido uma necessidade e 

exigência, cada vez mais comum, as companhias utilizarem a abordagem de stakeholder 

quando se trata de GC. Essa abordagem mais ampla ganha força com a atenção de muitas 

companhias voltando-se responsavelmente em direção aos stakeholders. 

Wright, Mukherji e Kroll (p. 416, 2001) afirmam que a abordagem pelo paradigma 

gerencial não é necessariamente excludente da visão econômica clássica, baseada na teoria do 

agenciamento. Entretanto, também é verdade, que inúmeros estudos têm sido desenvolvidos 

independentemente da visão econômica, o que tem sido fundamental para incorporar um 

conjunto mais holístico de formulações e entendimentos sobre o relacionamento agente-

principal. 

Isso sugeriria que as questões de agência seriam bem mais complexas do que a forma 

que têm sido abordadas hoje. A análise dessas questões tem utilizado “um conjunto de 

pressupostos muito restrito” e isso pode acarretar não apenas uma abordagem incompleta 

“mas uma incorreta visão dos relacionamentos interpessoais”. Os autores argumentam ainda 

que evidências teóricas e empíricas apontam que a visão econômica formal é restritiva e que 

uma abordagem comportamental para a teoria do agenciamento seria necessária. (WRIGHT, 

MUKHERJI e KROLL, 2001, p. 417). 
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Essa visão dialoga com o conceito de Governança Corporativa (GC) de Marinelli 

(2005) e Correia e Amaral (2006, p. 47). Para os autores a GC está preocupada em alinhar as 

relações com os stakeholders. Governança Corporativa seria: 

(...) o sistema que permite aos acionistas o controle estratégico da organização e o 

efetivo acompanhamento das ações dos gestores da organização, regulando as 

relações entre os acionistas, conselho de administração e fiscal, de forma a alinhar 

os objetivos dos diversos stakeholders. (MARINELLI, 2005, grifo nosso). 

 

 Para Marinelli (2005, p. 59), um ponto central na discussão sobre GC é o que diz 

respeito à motivação de existir da organização. A organização existe para atender aos seus 

acionistas ou a seus stakeholders, “um grupo mais amplo formado por fornecedores, 

empregados, clientes, cidadãos, etc.” 

 Estas duas possibilidades, atender aos acionistas ou às partes interessadas, tem 

colocado a teoria do agenciamento em oposição à teoria dos stakeholders; uma pergunta que 

se pode fazer é se essas duas visões poderiam ser reconciliadas? Uma possibilidade seria a de 

expandir a teoria do agenciamento para incluir os stakeholders e considerar que os agentes 

tomariam decisões morais. Em se tratando do universo de atuação das políticas públicas, não 

se acredita ser possível, simplesmente, a integração das duas visões, pois as duas dizem 

respeito à natureza das pessoas. Entretanto, ambos os paradigmas podem coexistir, 

dependendo de cada caso, unicamente dos seres humanos escolherem aquele que melhor 

descreve a natureza humana e dos seus relacionamentos. (WRIGHT, MUKHERJI e KROLL, 

2001, p. 426). 

Portanto, caso a organização opte por atender os acionistas, a estruturação e a missão 

do controle interno serão completamente distintas da opção de atender aos stakeholders. Uma 

vez determinada a motivação para existência da organização, como o equilíbrio de interesses 

dos stakeholders ou maximização da riqueza dos cidadãos, cabe aos gestores desenvolverem 

um modelo de controle interno que permita contemplar os constructos para estruturar todo o 

modelo de governança. A partir desse entendimento, os mecanismos de controle no setor 

público são, em grande medida, responsáveis pelo acompanhamento e monitoramento das 

ações do Estado em relação ao seu enquadramento à função-objetivo definida para a GSP.  

Portanto, os mecanismos proporcionados pela evolução da Contabilidade e pelas 

demais áreas do conhecimento devem ser implementados aderentemente à função-objetivo 

estabelecida para inspirar o modelo de governança, sob pena do não atendimento dos 

objetivos organizacionais e sociais do Estado brasileiro. O próprio INTOSAI problematiza a 
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importância da modelagem do controle interno, demonstrando preocupação com o CISP mal 

concebido: 

Um sistema eficaz de controle interno reduz a probabilidade de não atingimento dos 

objetivos. No entanto, haverá sempre o risco do controle interno ser mal concebido 

ou deixar de funcionar da forma prevista. (INTOSAI, 2003, p.12). 

 

O INTOSAI (2003) afirma, ainda, que o sistema de controle interno é efetuado pelos 

stakeholders internos e admite que a atuação de stakeholders externos impacta na modelagem 

do sistema de controle. 

Esta problematização do INTOSAI provoca o desafio de pensar a partir de quais 

paradigmas devem ser formulados os instrumentos de governança no setor público. Os 

formuladores do controle devem avaliar qual o paradigma atual que é efetivamente capaz de 

compreender a complexidade das relações envolvidas em torno da missão do Estado brasileiro 

para, a partir de então, poder modelar o sistema de controle interno responsável por assegurar 

sua missão institucional.  

O controle interno pode ser considerado como um processo integrado e dinâmico que 

se adapta continuamente às mudanças organizacionais; mudanças promovidas que não 

necessariamente representam a melhor opção do ponto de vista de uma visão crítica 

necessária para o fortalecimento dos objetivos do sistema de controle público como um todo.  

Assim sendo, ao pensar em GSP, deve-se preliminarmente definir sobre que marco o 

sistema todo de governança será pensado. Para tanto é necessário deixar claro o papel de cada 

sistema de controle e perceber que, ao chegar a um determinado patamar, toda a discussão 

extrapola a formalidade, para ser pautada por uma perspectiva essencialmente dependente da 

visão de mundo do controller, do gestor público. Essa visão de mundo, então, torna-se o 

substrato principal para montar um modelo de governança que atenda a “boas” práticas.  

Mas “boas” para quem? E para quais interesses? Fromm (1974) defende que o 

paradigma essencial da ciência deve ser o da Biofilia, na perspectiva de atribuir a ela um viés 

humanista. Assim, a figura 3 traz como princípio mais importante da GSP, o princípio da 

Biofilia, na perspectiva de estabelecer um marco moral que garantiria o bem-estar das pessoas 

humanas e a continuidade do Estado.  

Ribeiro Filho et. al (2007) defende que boas práticas de GSP devem promover a 

participação efetiva do cidadão na gestão pública, numa relação dinâmica de contribuição ao 

processo de formulação e acompanhamento de políticas públicas, principalmente no relativo à 
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cobrança de resultados das ações dos governos. Ele entende que assim é possível sustentar o 

sistema de controle no setor público em um tripé essencial, o Controle Interno (CI), o 

Controle Externo (CE) e o Controle Social (CS). Esse tripé seria o suporte essencial da 

governança no setor público. 

No modelo de GSP apresentado na figura 3, o CI é colocado com raízes mais 

profundas pela crença de que ele constitui no setor público a espinha dorsal da governança, 

auxiliando o CE e fomentando e auxiliando o CS. 

 

Figura 3 – Governança no Setor Público. 
Fonte: Própria, a partir de Ribeiro Filho (2007;2008), 2010. 

 

O sistema de controle, que dá sustentação à governança, não pode ser dissociado de 

uma dimensão humana fundamental, a qual é responsável por produzir informação de dentro 

da corporação (pareceres e relatórios, por exemplo) que instrumentalizam os gestores e 

demais stakeholders do estado nas suas conclusões. Em última análise, essa dimensão humana 

dos agentes públicos influencia diretamente no rol de prioridades que serão controladas e em 

função de qual função-objetivo da corporação pública é que eventuais disfunções serão 

corrigidas e realinhadas. Portanto, não é possível esperar uma atuação moralmente adequada 

dos agentes públicos, se simplesmente os marcos do paradigma de moralidade não estiverem 

colocados. Ou seja, é necessário deixar explícito qual a função-objetivo que vai inspirar a 

tomada de decisão dos agentes públicos. 

 Nessa perspectiva, a figura 3 coloca a Biofilia, que no modelo da figura é entendida 

como garantia de continuidade e bem estar, como paradigma moral essencial para os 

tomadores de decisão na administração pública. Qualquer atuação dos três pilares que perca 
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de foco os aspectos biófilos e a dimensão da continuidade do Estado, coloca em risco toda a 

GSP. 

 A OCDE estabeleceu como princípios essenciais de governança quatro conceitos: a 

Equidade, a Transparência, a Accountability e a Responsabilidade Corporativa, estes serviram 

de base para os princípios de governança publicados pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). Slomski (2007) argumentam que os princípios estabelecidos pela OCDE 

podem ser plenamente utilizados quando o tema é governança no setor público. Ele defende 

ainda que, pela relação de agência existente, o setor público deve ser interpretado pela lógica 

da teoria dos contratos. O autor concorda com Jensen e Meckling (1976) e afirma que a 

essência da firma seria as relações contratuais entre os fatores de produção, os quais são 

compostos por empregados, fornecedores, clientes, credores, etc. 

Várias organizações têm contribuído para trazer ao Brasil a discussão feita sobre GC 

nos outros países, notadamente o IBGC, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BM&F 

Bovespa, a OCDE, as Universidades, entre outros. Elas vêm atuando no auxílio à modelagem 

das estruturas organizacionais que devem dar suporte às chamadas “Boas Práticas de 

Governança”. Como “bom” é um adjetivo altamente subjetivo pois depende estritamente do 

viés adotado para a análise, o modelo apresentado na figura 3 busca estabelecer uma vontade 

subjetiva a ser perseguida pelos controllers do setor público. Uma vez que há um viés 

subjetivo a ser adotado, que seja o da biofilia e do reconhecimento
11

, em detrimento ao da 

necrofilia e da perda do reconhecimento. 

Em grande medida, a utilização dos modelos de governança corporativa (privada) no 

setor público pode ser atribuída ao movimento da new public management, iniciado no final 

da década de 1980, que trabalha para trazer um enfoque gerencial para o trato da máquina 

pública, consolidando a profissionalização da gestão estatal. Essa idéia se fortalece com o 

entendimento da necessidade de se trazer o princípio da accountability para o cotidiano da 

administração pública no Brasil. Assim o estado é tratado literalmente como propriedade do 

cidadão, e para esse, os políticos e funcionários públicos deveriam prestar contas e atuar 

sempre na condução do gasto público considerando o custo de oportunidade, a eficiência, a 

eficácia, a economicidade e a efetividade.  

                                                 

11
 Este conceito, que será debatido adiante, é resultado do trabalho de Honneth, atualmente diretor do Instituto de 

Pesquisa Social em Frankfurt. 
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Segundo Kuhn (1970), ao aceitar uma teoria, os membros da comunidade científica 

aceitam infalivelmente o paradigma que se encontra abaixo dela. Aceitar a teoria do 

agenciamento como motivação essencial e suficiente para embasar a modelagem de sistemas 

de controle interno no setor público seria uma visão acertada da realidade? Determinadas 

variáveis não estariam sendo ignoradas em face de uma tentativa de promover a aderência 

automática dos modelos de controle ao movimento da New Public Management de uma forma 

pouco reflexiva e simplista? Que conseqüências isso pode trazer uma vez que até mesmo o 

INTOSAI (2003) alerta para riscos no atingimento dos objetivos organizacionais 

considerando modelagens não efetivas? 

 Por exemplo, se adota-se a teoria do agenciamento como paradigma teórico essencial, 

como tem sido tratado até então por alguns autores da literatura nacional, para a discussão da 

governança no setor público brasileiro, como é possível posicionar a Organização das Nações 

Unidas – ONU, o Fundo Monetário Internacional – FMI, o Basle Committee (Comitê de 

Supervisão Bancária da Basiléia) e o próprio INTOSAI? Eles são agentes ou principais? Onde 

eles estão posicionados dentro do problema de Agency do Estado Brasileiro? Imagine que a 

inspiração teórica da governança no Brasil simplesmente não consideraria a importância 

destes atores internacionais. 

Imagine outra situação, insatisfeitos com os passivos sócio-ambientais gerados por 

uma indústria de fumo, como a poluição do ar, alagamentos pelo acúmulo de filtros de cigarro 

nos bueiros e de saúde pública, como cânceres de pulmão e ataques cardíacos, um conjunto de 

cidadãos se organiza para boicotar a indústria. Quem seriam esses cidadãos? Agentes ou 

Principais? Essa situação não encontraria guarida em um modelo de governança 

simplesmente pensado à luz da Teoria do Agenciamento inspirada pela Teoria Clássica da 

Firma, que busca como estratégia precípua a maximização da riqueza do proprietário. 

Entretanto, esse caso encontra guarida nas formulações sobre governança contemporânea, o 

princípio da responsabilidade corporativa contemplaria essa situação, mas certamente não é 

pela contribuição capital das implicações da teoria da firma, e sim por uma responsabilidade 

ética que deve existir em qualquer ação humana. 

Segundo Brennan e Solomon (2008), a accountability para com os acionistas, não 

pode mais ser vista como a única finalidade e objetivo da reformulação da governança 

corporativa. Stakeholder accountability e responsabilidade social são reconhecidos tanto no 

meio acadêmico, quanto no profissional, como recursos imprescindíveis ao sucesso nos 

negócios e especialmente para a melhoria do bem estar social. Em vez de utilizar o relatório 
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Cadbury como ponto de partida seria útil para os profissionais, bem como para os 

acadêmicos, olhar para os modelos passados de análise, a evolução das práticas do passado, a 

fim de contribuir para o futuro das tomadas de decisões políticas. (BRENNAN; SOLOMON, 

2009, p. 889).  

Segundo Mathias-Pereira (2008, p.138), a reforma do estado tem sido pautada pela 

teoria da seleção racional (Rational Choice), que implica na utilização da Teoria da Agência 

(ou agente-principal) na reforma do Estado brasileiro, “a qual partiu dos mesmos princípios 

utilitários clássicos em relação às motivações individuais na tomada de decisões racionais, 

que permitem maximizar os interesses”. Para Slomski (2007, p. 30), essa relação de agência é 

plenamente aderente aos conflitos instalados no setor público, onde o agente (gestor público) 

tem alternativas para a tomada de decisão que precisa de acompanhamento e monitoramento, 

pois suas decisões afetam as duas partes; e as ações do gestor (que seria o agente) dificilmente 

serão observadas pelos cidadãos (os principais) gerando assimetria informacional. 

 Para Heath e Norman (2004, p. 257), o estado possui características peculiares na sua 

atuação como proprietário. Por exemplo, o fato de não poder dividir partes com os gestores, o 

fato de em geral as remunerações aos agentes públicos serem inferiores às atividades de nível 

de responsabilidades semelhantes no setor privado, resulta na não atração dos melhores 

quadros. Outra questão que limita os mecanismos de governança inspirados no modelo 

tradicional da teoria do agenciamento é o fato dos gestores públicos terem menos medo do 

insucesso da corporação, uma vez que dificilmente o Estado deixaria uma organização pública 

entrar em processo de descontinuidade, e os gestores públicos e políticos sabem disso. 

 

2.5 FUNÇÃO-OBJETIVO CORPORATIVA: ÚNICO OBJETIVO (MAXIMIZAÇÃO DA 

RIQUEZA DOS PROPRIETÁRIOS) X MÚLTIPLOS OBJETIVOS (MAXIMIZAÇÃO DO 

BEM ESTAR DAS PARTES INTERESSADAS) 

 

 No Brasil não há muitos trabalhos que se aventuraram por esse tema. Dois estudos 

podem ser apresentados como expoentes dessa discussão. O primeiro pode ser atribuído à 

Silveira, Yoshinaga e Borba (2005), em que os autores tecem críticas à Teoria dos 

Stakeholders como função-objetivo da corporação, concluindo que a mesma não seria uma 

teoria robusta o suficiente para ser priorizada em detrimento da Teoria da Maximização da 
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Riqueza dos Proprietários – MRP como função objetivo corporativa. Os autores consideram 

três dimensões para análise: a primeira, analisa qual a função-objetivo que traria maior bem-

estar para a sociedade; a segunda, discute a função-objetivo que proporciona mais eficiência e 

produtividade; e a terceira seria a dimensão profissional, que questiona sobre qual das 

funções-objetivo é capaz de subsidiar elementos para avaliar mais justamente os gestores. No 

artigo, os autores consideram maximização da riqueza do proprietário como sinônimo de 

maximização do valor da empresa. 

Outro artigo que pode ser considerado referência nacional nesta discussão é o trabalho 

empírico de Boaventura et al (2009), no qual os autores analisam se há ou não subordinação 

da função-objetivo dos stakeholders à função-objetivo dos shareholders. Para tanto, os 

autores utilizam testes não-paramétricos e paramétricos a partir de dados secundários do 

Economática e do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE. Os autores 

concluem que não há subordinação da função-objetivo dos stakeholders a dos shareholders, 

em outras palavras “nas empresas estudadas, os stakeholders eram atendidos mesmo que os 

shareholders não o tivessem sido”. (BOAVENTURA ET AL, 2009, p. 304). 

 No exterior, os textos de Jensen e Meckling (1976), Freeman e Macvea (2001), Jensen 

(2001), a rodada de discussão entre Sundaram e Inkpen (2004) versus Freeman, Wicks e 

Parmar (2004) e o trabalho de Wright, Muherji e Kroll (2001) podem ser apresentados como 

importantes marcos da discussão sobre a função-objetivo da corporação. 

Na edição número 15 da revista Ciência Organizacional (Organization Science) foi 

travado um debate (Crossroads) entre cinco autores, no qual dois dos autores defendiam a 

visão Shareholder-centric (Sundaram e Inkpen) e três defendiam a visão Stakeholder-centric 

(Freeman, Wicks e Parmar). A “Crossroads” aconteceu em torno do seguinte tema: 

“Corporate Objective Revisited”. No editorial deste debate é afirmado que esta discussão 

acontece em um momento que a sociedade civil está cada vez mais cobrando investimentos 

das organizações na vida social. O editor afirma ainda que gerir negócios socialmente 

responsáveis e economicamente competitivos é um assustador desafio para os gestores. Esse 

acalorado debate é provocado com a afirmação do editor do periódico que garante que 

Freeman, Wicks e Parmar não deixaram impunes Sundaram e Inkpen, que defendem uma 

teoria da firma voltada para a maximização da riqueza dos proprietários. 

Wright, Mukherji e Kroll (2001) rediscutem os pressupostos da teoria do 

agenciamento à luz da organização e dos seus grupos, e não somente de indivíduos como 
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agentes e principais, e para isso utilizam insights não propriamente da literatura de agência. 

Suas proposições sugerem um relaxamento na teoria do agenciamento, buscando subsidiar 

melhor os resultados associados às trocas econômicas, ou seja, ao conflito distributivo. 

 Os textos nacionais, bem como os internacionais focam prioritariamente na 

perspectiva da função-objetivo da corporação privada, embora extrapolações sejam possíveis 

em várias vertentes. É nessa perspectiva que o presente trabalho analisará as funções-objetivo 

voltadas à Corporação, não necessariamente Corporação privada. Aspectos relevantes dos 

trabalhos citados para o desenvolvimento dessa dissertação serão abordados nas seções 

seguintes. 

 

2.5.1 Argumentos dos adeptos da teoria da maximização da riqueza dos proprietários 

como função-objetivo 

 

Segundo Sundaram e Inkpen (2004a, p. 350), os escândalos de 2001 e 2002 

reacenderam o debate sobre o objetivo da corporação, e sobre a função-objetivo da 

Maximização da Riqueza dos Proprietários – MRP, hegemônica até então. Ao reanalisar os 

fundamentos que sustentam a visão de MRP, os autores elaboram mais um conjunto de 

argumentos para sustentá-la. Os autores destacam que estudiosos e tribunais têm discutido a 

temática dos objetivos da corporação há anos e ainda não chegaram a um consenso. 

Para Jensen (2001, p.13) 200 anos de estudos em finanças e em economia têm 

concluído que o bem-estar é maximizado se todas as empresas trabalharem para maximizar o 

seu próprio valor total. Isso acontece quando o valor atribuído pelos clientes é superior aos 

recursos consumidos para o fornecimento do bem ou serviço. O autor argumenta que 

executivos e economistas certamente concordam que a maximização da riqueza do 

proprietário é um critério lógico para a tomada de decisão e avaliação do desempenho dos 

gestores, portanto é adequado como uma função-objetivo única para as firmas. 

Sundaram e Inkpen (2004a, p. 350) afirmam que a visão de MRP não deve ser 

escolhida apenas porque é legalmente legítima, nem porque é ética, nem tampouco pela sua 

conveniência, mas sim porque se baseia em métricas mensuráveis, porque são as metas 

favoritas dos gestores na formulação e execução das suas estratégias. Para governar a 

corporação são necessárias metas e a MRP é a única meta apropriada para os gestores em uma 
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corporação moderna. Segundo os autores, 150 anos de estudos em finanças e economia 

consolidam a MRP como a única abordagem eficiente como função-objetivo. 

Silveira, Yoshinaga e Borba (2005, p. 39) argumentam que a teoria da firma defende o 

direito residual dos acionistas, pois os donos possuem muito mais compromissos e riscos e 

menos direitos legais que os demais stakeholders, que sabem quanto serão remunerados 

antecipadamente através dos contratos, os quais se não forem cumpridos geram o direito de 

recursos judiciais para recebê-los. 

Para Jensen (2001, p. 10), a busca pela maximização de mais de um objetivo 

certamente traria dificuldade no estabelecimento de trade-offs para a tomada de decisão, o que 

faria com que a busca por múltiplos objetivos fosse, por fim, busca por nenhum objetivo. O 

autor afirma que no debate sobre se a empresa deve maximizar valor ou não, duas questões 

centrais são colocadas: 1) A empresa possui um único objetivo de valor? Ou seja, o que é 

valor é um conceito de consenso na organização? 2) Caso possua, ele deve ser maximizado, 

por exemplo, o objetivo pode ser garantir empregos, preservar o meio ambiente ou outro 

qualquer. O que não é concebido por Jensen é a organização não estabelecer um objetivo a ser 

perseguido, o qual possa ser maximizado pela contribuição de todas as demais variáveis. 

Jensen (2001) reconhece que a teoria dos stakeholders não é vazia de conteúdo, no 

entanto, peca por não fornecer critérios lógicos para a tomada de decisão, justamente por não 

oferecer uma resposta clara ao primeiro questionamento. As empresas que adotam a função-

objetivo dos stakeholders não conseguirão facilmente sobreviver, pois essa visão “politiza a 

corporação e deixa seus gestores habilitados a exercer suas próprias preferências na utilização 

dos recursos da empresa”. 

Ao longo do Séc. XIX, o Estado Norte Americano passou a ver utilidade nas 

corporações privadas como instrumentos socialmente relevantes na implementação de metas 

de políticas públicas. Entretanto, em pouco tempo o Estado passa a preterir esta percepção de 

busca de bem estar na ação das corporações, como pode ser percebido no célebre caso em que 

a justiça do Estado de Michigan, em 1919, impede Henry Ford de reinvestir lucros retidos da 

Ford Motor Company em detrimento de distribuí-los aos acionistas. Os argumentos vitoriosos 

dos irmãos Dodge, acionistas minoritários da Ford Motor Company, diziam que a intenção de 

beneficiar os trabalhadores e consumidores estava acontecendo ao preço do sacrifício dos 

retornos residuais dos acionistas. Nesse contexto, a justiça decidiu que “a corporação 
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empresarial é organizada para realizar essencialmente lucro para os acionistas. Os poderes dos 

administradores devem ser empregados para esse fim”. (SUNDARAM; INKPEN, 2004a). 

Para Boaventura et al (2009, p. 292), ambas funções-objetivo vêm sendo estudadas 

por campos diferentes da Administração. A Teoria da Firma (único objetivo, maximização do 

desempenho econômico), pelo campo das finanças, utilizando essencialmente métodos 

quantitativos e estudo empíricos para defender seus constructos. Já a teoria dos Stakeholders 

(múltiplos objetivos) vem sendo estudada pela sociologia, comportamento organizacional e 

administração de conflitos e os estudos empíricos utilizam predominantemente métodos de 

análise qualitativa.  

Entre os estudos comparativos que colocam as duas teorias em oposição, questionam-

se a legitimidade dos Stakeholders, pois os Shareholders disponibilizam o capital sob a 

condição de que ele seja aplicado em seu interesse, e para tanto assumiriam todas as 

responsabilidades fiduciárias. 

Sundaram e Inkpen (2004, p. 350; p. 353) criticam o fato de estudiosos de 

administração estratégica terem inclinado-se nos últimos anos para a sobreposição de duas 

visões que estão em desacordo dentro do ponto de vista financeiro. Os autores desenvolvem 

cinco principais argumentos na defesa da visão de MRP são eles: 

1) A meta de maximização da riqueza para o acionista é necessariamente pró-

stakeholder; 

2) A maximização da riqueza dos acionistas é um incentivo interessante para que os 

riscos empresariais possam ser assumidos; 

3) Trabalhar para mais de um objetivo faria a governança da firma muito difícil, 

talvez impossível; 

4) É mais fácil fazer um acionista deixar de ser um stakeholder do que vice-versa, 

portanto os stakeholders, caso desejem controlar o objetivo determinado para a 

corporação devem passar a ser acionistas também; 

5) No caso de uma violação do contrato ou de confiança, os stakeholders possuem 

mais proteção que os acionistas, através de contratos e do sistema jurídico. 

Jensen e Meckling (1976, p. 307) argumentaram que o próprio debate em torno do 

objetivo da corporação tinha sido identificado como um fator instável na determinação do 

objetivo das corporações. Eles apontam que estudos sobre “direitos de propriedade” incitam 
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uma discussão muito mais ampla do que o próprio termo sugere e asseveram que nas recentes 

discussões o que é importante é que haja “a especificação dos direitos individuais que 

determinam como os custos e recompensas serão repartidas entre os participantes em qualquer 

organização”. No clássico trabalho “The nature of firm: Managerial Behavior, Agency Costs 

and Ownership Structure” os autores acima citados concentram seu trabalho na análise das 

implicações sociais dos direitos de propriedade determinados pelos contratos formais e 

informais entre os proprietários e os gestores das firmas. 

 Jensen (2001) critica a teoria dos stakeholders como função objetivo da corporação, 

entretanto reconhece que, para que haja MRP no longo prazo, os gestores não podem ignorar 

totalmente ou prejudicar alguém importante para a organização. Mesmo assim, o autor 

mantém a posição pela MRP afirmando que, mesmo levando em consideração o interesse de 

importantes stakeholders, o principal objetivo da firma deve ser a MRP. 

 Carrillo (2007, p. 101), afirma que esta discussão remonta um debate clássico feito 

inicialmente em 1930, e que tem tomado força por efeito dos escândalos corporativos no Séc. 

XXI. Ela considera que o paradigma dominante no campo científico é a visão do shareholder-

centric. Entretanto, afirma que o equilíbrio entre os interesses de diferentes stakeholders é 

fundamental para a continuidade da organização e não é antagônico à perspectiva de 

maximização de valor para os próprios shareholders. Para tanto, Carrillo (2007) resgata em 

sua argumentação que isso foi previsto por Kaplan e Norton (1996, tradução livre), “justiça e 

equilíbrio com os stakeholders resultam, a longo prazo, na maximização do valor”. 

Jensen (2001, p. 8) pondera que a discussão sobre governança corporativa tem focado 

nas questões referentes a políticas e procedimentos que subsidiam o conselho de 

administração na tomada de suas decisões. O autor assevera que o coração deste debate, e o 

ponto central do desacordo, tem sido a divisão de opinião sobre o propósito central da 

corporação.  

Silveira, Yoshinaga e Borba (2005) inauguram a discussão nos periódicos brasileiros e 

colocam em oposição as duas visões de função-objetivo da corporação. Em seu trabalho, 

analisam a teoria da maximização da riqueza dos acionistas e a teoria do equilíbrio de 

interesses entre os públicos afetados pela companhia (stakeholders). Para isso colocam três 

questões básicas, como três dimensões de análise. A primeira seria a dimensão da sociedade: 

qual objetivo gera um maior bem estar para a sociedade? A segunda, a dimensão da empresa: 

qual função-objetivo é capaz de garantir mais eficiência e produtividade? A terceira seria a 
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dimensão profissional: qual função-objetivo especifica de forma clara como os executivos e 

conselheiros devem tomar decisões e ser avaliados? Conforme quadro 3 abaixo: 

 

Dimensão Questão

Sociedade Qual gera maior bem-estar para a sociedade?

Empresa/Corporação Qual é capaz de garantir mais eficiência e produtividade? 

Profissional Qual especifica de forma clara como os gestores públicos devem tomar decisões e ser avaliados? 
 

Quadro 3 – Dimensões e questões básicas para determinação da função-objetiva mais adequada à 

estratégia corporativa para os defensores da MRP. 
Fonte: A partir de SILVEIRA, YOSHINAGA E BORBA, 2005, p. 35. 

 

 Segundo Silveira, Yoshinaga e Borba (2005, p. 38), a teoria dos Stakeholders, que vem 

sendo desenvolvida durante décadas, ainda não foi capaz de estruturar uma formalização 

conceitual robusta e unificada. Contudo, deve-se registrar que na dimensão da sociedade, os 

autores definem o bem estar a partir da ausência de externalidades e monopólios. O bem estar 

social é atingido quando todas as empresas de um determinado ambiente procuram maximizar 

seu valor de mercado.  

Nesse sentido, Jensen (2001, p. 9) propõe uma Teoria da MRP “iluminada”, que seria 

o mesmo que ele chamou de teoria Stakeholder (STH) “iluminada”. Essa iluminação seria 

justamente a preocupação em garantir a maximização da riqueza no longo prazo, o que faria 

que os gestores pudessem legitimamente se preocupar com a continuidade das operações, 

portanto, com as demais partes interessadas no resultado da organização. Assim, acredita 

Jensen (2001), é possível unificar as teorias MRP e STH e garantir uma única função-

objetivo.  

  

2.5.1.1 A questão crítica do uso do Balanced Scorecard 

 

Segundo Herrero-Filho (2005, p. 22), o Balanced Scorecard (BSC) pode ser entendido 

como uma estratégia de competição, que produz um valor superior para os stakeholders, 

valores quantitativos e qualitativos, buscando observar o comportamento de ativos tangíveis e 

intangíveis das organizações. Tavares (2005, p. 350) afirma que o BSC foi proposto pela 
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primeira vez por Kaplan e Norton em 1992, e tratava-se de uma ferramenta que buscava 

traduzir os objetivos estratégicos da organização em um conjunto de indicadores de 

desempenho, a partir dos quais seriam acompanhadas além da perspectiva financeira, as 

perspectivas dos “clientes”, dos “processos organizacionais internos” e da “aprendizagem 

organizacional e inovação”.  

Kaplan e Norton (2003) afirmam que não há qualquer teorema matemático que 

justifique a escolha dessas quatro perspectivas e que prove que elas são necessárias e 

suficientes. 

Segundo Jensen (2001, p. 17), o Balanced Scorecard é a materialização da visão de 

stakeholders na perspectiva gerencial e carrega as contradições dessa teoria. Trata-se de tentar 

administrar para múltiplos objetivos e isso é impossível, pois é sabido matematicamente que 

só é possível maximizar para um único sentido e não para vários. O BSC é como pedir para os 

gestores maximizarem para mais de um sentido ao mesmo tempo, sem conhecer 

adequadamente o intercâmbio entre as variáveis. Trata-se, portanto, de tomar decisões sem a 

utilização mínima da racionalidade. Múltiplos objetivos significa na realidade nenhum 

objetivo. 

O entendimento de que medidas estritamente financeiras não são suficientes para a 

promoção de uma gestão eficaz é um dos motivos impulsionadores do BSC. Jensen (2001, p. 

19) também concorda que medidas mais próximas dos níveis inferiores da organização são 

mais capazes de medir o desempenho individual. Contudo, isso não pode tirar de foco a 

avaliação, em última instância, a partir de uma medida econômica. Os gerentes típicos não são 

capazes de lidar com um conjunto de indicadores, formado por duas dúzias de variáveis, “o 

resultado será uma confusão”.  

O BSC não oferece claramente os indicadores e a relação entre eles e isso prejudica o 

sistema de recompensas e punições, portanto nem é um painel de indicadores em essência e 

não produz informação capaz de distinguir vencedores e perdedores. Há casos de gerentes 

financeiros que até hoje não sabem como usar o painel de indicadores, porque em última 

análise o resultado financeiro é o que vale. “A falta de uma medida dimensional única, pela 

qual uma organização ou departamento ou pessoa que possa mensurar o seu desempenho, 

significa que essas unidades ou pessoas não podem tomar decisões racionais”. (JENSEN, 

2001, p. 19). 
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Jensen (2001, p. 21) associa a teoria dos stakeholders a um ressurgimento de atores 

que foram derrotados com o fim do comunismo, e que agora se utilizam dessa teoria para 

interferir nas trocas do mercado e do capitalismo. Esses atores se legitimam nessa teoria em 

conjunto com o BSC para ter acesso a poder nas organizações e utilizar as forças do mercado 

para redistribuir a riqueza. Jensen alerta para o fato de que muitos gestores têm apoiado essa 

visão para fortalecer o seu poder na organização. O autor alerta que, caso adotada a teoria dos 

stakeholders, tenderá a reduzir o bem estar social. 

Contudo, como fazer para gerir organizações que possuem múltiplos objetivos? Como 

é o caso do Estado. Glasspool (2002, p. 510) afirma que as organizações públicas têm 

utilizado o BSC satisfatoriamente e o customizado para as suas necessidades, sendo uma 

ferramenta imprescindível para o estabelecimento de metas e obtenção de resultados. 

 

2.5.2 Argumentos dos adeptos da teoria do equilíbrio das partes interessadas como 

função-objetivo 

 

 Freeman, Wicks e Parmar (2004, p. 364) argumentam que duas perguntas estão 

articuladas com a teoria dos stakeholders. A primeira seria, “qual o propósito da empresa?”. 

Isso traz para perto as principais partes interessadas e contribui para o estabelecimento de uma 

finalidade tanto para a organização, como para a definição das métricas financeiras que serão 

utilizadas; e a segunda seria “qual a responsabilidade que a gestão tem com os stakeholders?”. 

Isso faz com que os gestores reflitam sobre o tipo de relacionamento que irão estabelecer com 

as partes interessadas na busca da sua finalidade organizacional. Em outras palavras, os 

critérios morais que devem embasar a sua atuação junto aos stakeholders. Os gerentes devem 

incentivar os stakeholders e criar comunidades capazes de produzir uma relação sinérgica em 

que todos trabalham no sentido de extrair o melhor de si para contribuir com o valor da 

organização. A teoria dos stakeholders leva em consideração a finalidade da organização e as 

relações humanas nela estabelecidas. 

 A teoria dos stakeholders leva em consideração que valores morais são elementos 

indissociáveis da atividade das organizações, contrariando autores que tentam separar a 

dimensão ética da dimensão econômica. O desafio segundo Freeman, Wicks e Parmar (2004, 
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p. 364) é fazer dos negócios um espaço em que a moralidade tenha capilaridade. Trata-se de 

fazer negócios de uma forma mais ética, o que os autores consideram um trabalho de Sísifo
12

, 

pois consideram ética empresarial um oximoro
13

. Segundo os autores, muitos defensores de 

um único objetivo para a corporação defendem distinguir consequências econômicas de 

valores éticos, o que para eles é uma visão estreita da atividade humana de criação de valor.  

 As afirmações que entendem a maximização do valor para os acionistas como o único 

objetivo da corporação, por essa ser uma “teoria científica modelada apropriadamente por 

ideólogos chamados de economistas”, são vistas de forma irônica. Muitos teóricos da 

administração se submeteram a essa visão por um modismo típico de quem queria ser aceito 

pelos “irmãos economistas” e como consequência as teorias em administração passaram a ser 

formuladas promovendo a separação entre a dimensão humana e a dimensão econômica. 

Maximizar a riqueza dos proprietários não tem conteúdo ideológico neutro, os direitos dos 

acionistas seriam no máximo direitos de primeira face, e isso não justifica ignorar os direitos 

dos outros. (FREEMAN, WICKS E PARMAR, 2004, P. 365). 

Boaventura et al (2009), testaram se existia subordinação entre as funções-objetivo 

dos stakeholders (social) e dos shareholders (econômica), a partir da utilização de empresas 

que publicam balanço social no modelo do IBASE, os autores descobriram que a função-

objetivo dos stakeholders pode ser alcançada sem que se alcance a função-objetivo de 

maximização da riqueza dos proprietários. 

 Asher, Mahoney e Mahoney (2005, p. 13) consideram que o fato de se entender como 

único merecedor legítimo dos retornos residuais da firma os acionistas é um equívoco. Eles 

argumentam em primeiro lugar que stakeholders como funcionários, principalmente em 

empresas de capital humano, são demandantes residuais; os credores também seriam 

importantes demandantes, além dos fornecedores que hoje estão articulados em uma rede de 

complexas de interdependências. Os autores ponderam que não se trata de abandonar os 

acionistas como importantes reclamantes, mas sim de permitir a consideração de outros 

pretendentes aos benefícios residuais. 

                                                 

12
 Segundo a mitologia grega Sísifo foi obrigado a empurrar uma grande pedra de mármore até o alto de uma 

montanha, sendo que sempre que estava quase alcançando o alto, a pedra rolava montanha abaixo até o início, 

resultado de uma força impossível de segurar. Assim, toda tarefa que envolver esforços inúteis pode ser chamada 

de "Trabalho de Sísifo" (BULFINCH, 2005). 

13
 Segundo o Houaiss (2007) oximoro é uma “figura em que se combinam palavras de sentido oposto que 

parecem excluir-se mutuamente, mas que, no contexto, reforçam a expressão (p.ex.: obscura claridade, música 

silenciosa); paradoxismo” 
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Freeman, Wicks e Parmar (2004) argumentam que dividir o mundo em abordagens 

entre acionistas e partes interessadas é equivalente a comparar “maçãs” com “frutas”. Ou seja 

stakeholders é gênero e shareholder é espécie. Segundo os autores contrastar ambos não vai 

levar a lugar algum, a menos que haja um caráter eminentemente ideológico de sobrepor uma 

espécie sobre o próprio gênero. 

Sobre a dificuldade de se estabelecer formas de resolver os conflitos entre as partes 

interessadas, Freeman, Wicks e Parmar (2004) argumentam que esse problema é 

superestimado como ponto fraco da teoria dos stakeholders pelos críticos, como se não 

houvesse método para a criação de critérios para a distribuição da riqueza. Nesse aspecto, os 

autores ponderam que a teoria da maximização da riqueza sofre dos mesmos problemas que 

aponta, uma vez que reconhece que para a obtenção do melhor empenho dos stakeholders é 

necessário criar um conjunto de incentivos mais amplo que os financeiros. “Ironicamente, 

poderíamos argumentar que a teoria de stakeholder dá aos gerentes mais recursos e uma 

maior capacidade para lidar com esse desafio, porque eles podem oferecer recompensa não só 

financeira”. 

Freeman, Wicks e Parmar (2004) desenvolvem cinco argumentos para responder às 

principais críticas de Sundaram e Inkpen (2004) à teoria dos stakeholders como função-

objetivo da corporação, seriam eles: 

1) A meta de equilibrar os interesses criando valor para os stakeholders é 

necessariamente pró-acionista, uma vez que um acionista também é um stakeholder, 

portanto criar valor para as partes interessadas significa também criar valor para o 

acionista; 

2) A criação de valor para os stakeholders motiva a assunção de riscos uma vez que os 

gestores trabalham em constante contato com grupos de stakeholders, que “aceitam 

riscos inerentes ao desenvolvimento de novas idéias, produtos e programas.”  Segundo 

os autores “a recente onda de alianças corporativas e o surgimento de questões como a 

gestão da cadeia de suprimentos são a prova que os stakeholders podem ver seus 

interesses em comum.” 

3) Uma única função objetivo dificulta a gestão e a governança, tornando-as talvez 

impossíveis. Não é possível gerir para um único objetivo em um mundo complexo, os 

escândalos corporativos demonstram isso uma vez que a função-objetivo determinada 

para essas firmas era a maximização do valor do acionista em detrimento do equilíbrio 



58 

 

das partes interessadas. “O problema com o foco em um único objetivo é que o mundo 

é complexo, e os gerentes e diretores são racionalmente limitados (pelo menos nós 

podemos ver isso nos economistas em suas próprias suposições).” O fato de orientar 

prioritariamente a organização para maximizar a riqueza econômica limita a 

ponderação de questões éticas e morais com outras partes, pois simplesmente o 

negócio é fazer dinheiro para o acionista. A questão é que não há nenhum fundamento 

moral claro para maximização da riqueza do acionista “nem há uma discussão sobre 

como os gestores lidam com os outros desafios morais e legais que enfrentam no dia-

a-dia da empresa.” Qualquer visão que exclua a moralidade do debate reduz a 

responsabilidade de gestão e torna mais provável de promover um comportamento 

antiético.  Sundaram e Inkpen demonstram não perceber a ética como algo ligado ao 

dia-a-dia dos gestores e não proporciona a eles subsídios para lidar com dilemas éticos 

e morais. 

(4) Certamente é mais fácil transformar stakeholders em acionistas, pois os acionistas 

já são stakeholders. 

(5) Quando há violação de contratos os acionistas têm proteção a partir dos 

mecanismos como o mercado financeiro, coisa que os stakeholders não possuem. O 

foco de toda a Lei Sarbanes – Oxley tratou da transparência e da validade da 

informação financeira foi para proteger os acionistas. 

 

2.6 CONTROLE SOCIAL: A RADICALIZAÇÃO DA VISÃO SHAREHOLDER-CENTRIC 

NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO 

 

O entendimento do controle social, como um dos espectros fundamentais da 

efetividade do controle no setor público, parece estar pacificada junto aos cidadãos, 

legisladores e dirigentes no Brasil. O anseio dos cidadãos pode ser notado, por exemplo, a 

partir do texto constitucional brasileiro de 1988, o qual em seu art. 1º, versa sobre os 

fundamentos da República, que são a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, 

com destaque para o seu parágrafo único, o chamado princípio da soberania popular, “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição.” (BRASIL, 1988). 
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A visão dos legisladores sobre o tema é percebida, por exemplo, na Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF de 2000 (Lei Complementar 101), que segundo o Ministério 

da Fazenda do Brasil (2009) criou condição para uma nova cultura gerencial e para o 

“exercício pleno da cidadania, especialmente no que se refere à participação do contribuinte 

no processo de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e de avaliação dos seus 

resultados” e em seu artº 67, inciso III, estabelece que na produção de demonstrativos fiscais 

devem-se elaborar normas e padrões mais simples, necessários ao controle social, ou seja, que 

sejam entendidos pelos cidadãos comuns. 

Os dirigentes do poder executivo, recentemente, deram uma forte demonstração de 

alinhamento com a visão proposta pela Constituição de 1988 e pela LRF de 2000, com a 

emissão da portaria 184 de agosto de 2008, oriunda do Ministério da Fazenda, que determina 

a utilização das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, 

editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC; normas que trabalham fortemente 

em defesa da instrumentalização do controle social. 

 

Art. 1° Determinar à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, órgão central do 

Sistema de Contabilidade Federal, o desenvolvimento das seguintes ações no sentido 

de promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas 

pela International Federation of Accountants - IFAC e às Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na 

legislação vigente:  

I - identificar as necessidades de convergência às normas internacionais de 

Contabilidade publicadas pela IFAC e às normas Brasileiras editadas pelo CFC; 

(BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA). 

 

 Na primeira década do século XXI a idéia de instrumentalização do controle social 

parece ter conseguido unificar três forças importantes para se efetivar definitivamente na 

administração pública brasileira: a vontade soberana dos cidadãos, a materialização da 

vontade em positivação legal e recentemente uma sinalização, ainda que preliminar, de 

vontade política por parte do poder executivo para promover as ações gerenciais necessárias 

ao fomento e instrumentalização do controle social. Confira a figura 4. 
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Figura 4 – Pacificação quanto à participação do Controle 

Social no Setor Público brasileiro 
Fonte: Própria, 2010. 

 

 

Entretanto, na prática, ainda são insuficientes as iniciativas no sentido de promoção de 

um efetivo controle social. Segundo Matias-Pereira (2009, p. 335), em matéria de confecção 

orçamentária, já são perceptíveis os avanços na capacidade de incluir a sociedade no processo, 

especialmente a partir da LRF. Contudo, as eventuais fragilidades da Lei sugerem a 

necessidade de aperfeiçoamento dos controles existentes, com vistas a garantir um 

acompanhamento mais dinâmico por parte da população. 

Faz-se necessário um aprimoramento da máquina pública para criar um caminho de 

acesso das demandas de participação dos cidadãos, que permitam, sobretudo, o acesso aos 

mecanismos de controle dentro da dinâmica da sociedade brasileira contemporânea. Saravia e 

Ferrarezi (2006, p. 26) argumentam que a reação tardia das organizações estatais, no sentido 

de sofisticar os canais de comunicação, gerou uma perda da capacidade de resposta e uma 

diminuição da credibilidade face aos cidadãos. Argumentam também que há um “desejo 

crescente de participação democrática nas decisões estatais, na sua implementação, no seu 

controle e nos seus benefícios.” 

A telemática (comunicações + informática) permitiu fortalecer a transparência e o 

controle social das ações do Estado (SARAVIA; FERRAREZI, 2006, p. 26). Essa força pode 

auxiliar a administração pública a se especializar e contribuir significativamente para a 

transformação de técnicas e conhecimentos em tecnologia, conhecimentos e administração. 

Conforme argumenta Castells (1999): 
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(...) as novas tecnologias da informação agem sobre todos os domínios da atividade 

humana e possibilitam o estabelecimento de conexões infinitas entre diferentes 

domínios, assim como os elementos e agentes de tais atividades. Surge uma 

economia em rede profundamente interdependente que se torna cada vez mais capaz 

de aplicar seu progresso em tecnologia, conhecimento e administração na própria 

tecnologia, conhecimentos e administração. (CASTELLS, 1999, p. 120). 

 

O poder executivo, a partir da Controladoria Geral da União - CGU (2008) em uma 

revista institucional intitulada “Olho vivo no dinheiro público: orientações aos cidadãos para 

participação na gestão pública e no exercício social do controle”, resultado de um programa 

desenvolvido com o mesmo título, utiliza-se também do princípio da soberania popular 

semeado pela constituição de 1988. Segundo a CGU esse princípio garante a plena 

participação do cidadão na gestão pública e sintetiza que “a nossa democracia é participativa”, 

o povo brasileiro optou por participar da gestão e do controle. A CGU defende que, em um 

país como o Brasil, com a quantidade de municípios que possui, é indispensável um auxílio 

ao controle institucional, para tanto faz-se necessário a orientação dos cidadãos. 

Trata-se de pensar a administração pública de forma humanista, objetivando afastar a 

penumbra de uma administração burocrática superada; a administração humanista deve 

contribuir para aproximar o cidadão e não aliená-lo do processo de participação, a partir de 

um conjunto de normas complexas e excessivamente técnicas, eventualmente incoerentes não 

só com os princípios da administração pública, mas também com os da Teoria da 

Contabilidade.  

A Contabilidade deve, portanto, assumir o papel de libertadora da cidadania e fornecer 

instrumentos capazes de aproximar o entendimento dos diversos stakeholders da informação 

produzida na administração pública, contribuindo assim para o arbitramento do conflito 

distributivo. A necessidade da humanização dos constructos da Contabilidade surge para 

cessar a reprodução de cidadãos alienados do processo da gestão pública e do controle. Para 

isso os mecanismos de GSP deve preliminarmente reconhecer os cidadãos como seres 

humanos. 

A administração humanista é problematizada por Fromm (1969), o qual argumenta que 

a participação dos cidadãos no processo de gestão se dá a partir de um tensionamento, mas 

que com a relevância dos “súditos” de uma determinada organização, ela tende a se adaptar às 

demandas. Ele se refere às empresas, mas pelo entendimento de que o ideal é aderente aos 

propósitos da promoção do controle social, extrapola-se sua contribuição para a organização 

pública. 
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O princípio básico da administração humanista para Fromm (1969): 

 

O princípio básico do método de administração humanista é que, a despeito do 

tamanho das empresas, do planejamento centralizado e da cibernação, o participante, 

como indivíduo, se afirma perante os administradores, circunstâncias e máquinas, e 

deixa de ser uma partícula impotente que não tem parte ativa no processo. Somente 

por essa afirmação da sua vontade é que as energias do indivíduo podem ser 

liberadas e que seu equilíbrio mental pode ser reestabelecido. 

O mesmo princípio de administração humanista pode também ser expresso dessa 

forma: Enquanto, na burocracia alienada, todo poder emana de cima para baixo, na 

administração humanista existe uma rua de duas mãos; os “súditos” da decisão 

tomada lá em cima respondem segundo sua própria vontade e interesses; sua 

resposta não só atinge os superiores que tomam decisões, mas os obriga, por sua 

vez, a responder. Os “súditos” da tomada de decisões tem o direito de desafiar os 

que as tomam. Esse desafio demandaria, em primeiro lugar, uma regra que, se um 

número suficiente de “súditos” exigisse que a burocracia correspondente (em 

qualquer nível) respondesse a perguntas, explicasse seus procedimentos, os que 

tomam as decisões responderiam à exigência. (FROMM, 1969, p.112, grifo nosso). 

 

Os fundamentos da Contabilidade aplicada ao setor público, propostos nas NBCASP, 

respeitam um tratamento científico, portanto, pode-se dizer que as técnicas ali consolidadas 

são o resultado da “evolução científica da Contabilidade”. Os vetores criados pela CF 88, 

LRF (LC 101/2000) e Portaria 184/08 são basilares para o processo de participação, 

acompanhamento e controle, contudo, não são capazes de fomentar o efetivo controle social 

sem que haja sensibilidade da parte de quem gere a máquina pública. Para fomentar um 

efetivo controle social é necessário desenvolver uma burocracia coerente com a natureza dos 

usuários da informação, a natureza humana.  

Segundo Matias Pereira (2009) o Estado deve orientar os seus atos em consonância 

com o interesse coletivo estabelecido pelo dever moral: 

 

O Estado é detentor da soberania, e a soberania define-se pelo poder político que se 

configura na faculdade de ordenar a organização social e de deliberar sobre os 

assuntos de natureza coletiva, devendo agir sempre e em todos os atos de 

conformidade com o interesse coletivo. Assim, a base do poder político é o dever 

moral. (MATIAS PEREIRA, 2009, p. 13). 

 

 A questão que deve ficar clara, então, é que moral é essa que será perseguida? 

Segundo Fromm a moral que valoriza a vida deve ser priorizada e é chamada de moral 

Biófila, que nesse trabalho é entendida como um pressuposto de continuidade e bem-estar 

social, no sentido amplo, a partir de valores sociais altos. 
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2.7 MUDANÇAS DE PARADIGMAS NAS CIÊNCIAS E A TEORIA CRÍTICA 

 

Kuhn (1970), em seu clássico da epistemologia científica, determina cinco etapas 

essenciais para a mudança de velhas idéias para novas idéias (mudança de paradigmas).  A 

primeira seria o reconhecimento de anomalias, momento em que a comunidade científica 

começa a verificar lacunas para a explicação do mundo observável. A segunda seria um 

período de insegurança em que as decisões passam a ser tomadas com desconfiança e 

encontram-se argumentos adjacentes para explicar a ação; na terceira desenvolvem-se jogos 

alternativos de idéias na busca de melhores formas de explicar os objetos estudados; na quarta 

já são identificadas escolas de pensamento que se organizam em torno de um novo paradigma 

e o defendem nos canais de comunicação científica; e na quinta fase acontece a dominação de 

novas idéias ou práticas. Veja a figura 5 com a sequência das etapas. 

 

 

Figura 5 - Etapas para a mudança de Paradigmas. 
Fonte: Ferreira et al (2009), a partir de Kuhn (1970).  
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A literatura internacional e nacional reconhecem anomalias na estrutura conceitual que 

subsidia a governança corporativa, especificamente no que se refere à determinação de qual 

deve ser a função-objetivo que deve inspirar o modelo de governança; o paradigma 

hegemônico aponta para a confecção dos modelos de governança pautados no objetivo único 

de maximização da riqueza dos proprietários da organização. Alguns exemplos disso são as 

formulações de Wright, Mukherji e Kroll (2001), Jensen (2001), Heath e Norman (2004), 

Sundaram e Inkpen (2004), Freeman, Wicks e Parmar (2004), Silveira, Yoshinaga e Borba 

(2005), Boaventura (2009), Bonnafous Boucher (2005), Carrillo (2007) e Brennan e Solomon 

(2008). Portanto, na discussão sobre governança, percebe-se que o campo científico está 

vivenciando uma crise de paradigma; e essa crise pode-se dizer que é diretamente 

proporcional à envergadura transdisciplinar da matéria governança em relação à 

Contabilidade, Direito, Economia, Administração, Ciências Sociais, Ciência Política, 

Filosofia e etc. 

Iquiapaza, Amaral e Bressan (2009, p. 352) analisam os estudos e a evolução teórico-

metodológica da área de finanças, e afirmam que esta área sofreu uma revolução pela adoção 

dos fundamentos do funcionalismo positivista, e isso fez com que ela se tornasse mais 

normativa, quantitativa e próxima das ciências naturais. Assim, afirma o autor, as finanças 

perderam a “capacidade de afetar o seu objeto de estudo, o comportamento financeiro de 

indivíduos e empresas”; dessa forma, distanciou-se da sua característica clássica que era 

interferir no seu objeto de estudo. 

Asher, Mahoney e Mahoney (2005, p. 22) argumentam que o preço da utilização de 

uma abordagem metodológica “dura” foi o da perda da relevância gerencial dos modelos de 

governança criados com foco exclusivo na teoria do agenciamento. Para que haja aumento de 

valor econômico é necessário equilibrar as pretensões legítimas e conflitantes dos 

stakeholders. 

Os “pesquisadores modernos” confiam plenamente nas formulações matematizadas da 

teoria econômica neoclássica para formular a moderna teoria financeira. “O homo economicus 

da teoria neoclássica se tornou o foco de todas as suposições de como os seres humanos 

tomam suas decisões.” Isso denota um esforço da teoria moderna de finanças para ser exata, 

normativa, universal, aproximando-se inevitavelmente das ciências naturais. Contudo, 

afirmam os autores, o homem não é um ser maximizador mecânico da riqueza, egoísta e 

onisciente, ele se preocupa com questões ambientais, sociais e políticas da realidade que o 

cerca. (IQUIAPAZA, AMARAL E BRESSAN, p. 352, 2009). 
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 Para a teoria crítica, o homem não pode ser visto isoladamente de seu contexto social, 

quer em sociedade, onde se manifestam relações de classe, quer nos subsistemas de produção, 

local no qual se reproduzem essas manifestações sob a divisão hierarquizada. Ou seja, o 

homem não é indeterminado, indefinido, ao contrário. (TENÓRIO, 2001). 

 Os teóricos críticos não acreditam que a pesquisa possa ser desinteressada em uma 

sociedade onde a racionalidade dos indivíduos não é autônoma. Racionalização esta, que vai 

ser objeto de análise pelos frankfurtianos, a partir da percepção de que a razão iluminista, em 

vez de emancipar o homem, transforma o conhecimento sistematizado em instrumento de 

coisificação ou unidimensionalização da sociedade. (TENÓRIO, 2001).  

 Marcuse convidava todos a discutir aquilo que não havia sido ensinado, aquela 

realidade que não havia sido revelada. Com a metáfora do homem unidimensional despertou, 

naqueles de sua época, o espírito contestador e clarificador, dando sentido prático aos termos 

“alienação” e “sistema”. (BRONNER, 1997).  

 Marcuse desconstrói a idéia de uma ciência neutra, ataca a lógica “operacionalista” 

proposta para a ciência utilizando-se do termo ideologiekritik, assim ele garante que a posição 

política sempre está camuflada na racionalidade do discurso científico. (BRONNER, 1997).  

Segundo Alves (1994): 

A ciência é um fato social como muitos outros, tais como religião, família, exércitos 

e partidos políticos: instituições que se estabeleceram diante de algum problema e 

definiram regras para o seu funcionamento. Segundo Kuhn, através dos paradigmas 

a comunidade científica obtém respostas para questões como: “quais as entidades 

fundamentais de que o universo é composto? Como elas interagem umas com as 

outras e com os sentidos? Que questões podem ser legitimamente perguntadas acerca 

destas entidades e que técnicas devem ser empregadas na busca de soluções? (1994, 

P. 188, grifo nosso). 

 

Para Kuhn (1970), a ciência normal é uma atividade altamente definida, mas não 

precisa ser inteiramente determinada por regras. O autor alerta para o fato de que essas regras 

derivam de paradigmas, mas os paradigmas podem dirigir a pesquisa mesmo na ausência de 

regras. 

 Marcuse pôs a sociedade industrial avançada diante de um espelho, desafiou sua noção 

de progresso e trouxe a busca da felicidade de volta para o vocabulário político (BRONNER, 

P. 286, 1997). Russel (1977) diz que o cientista desiludido com a capacidade da natureza 

fornecer respostas passou a ser o seu tirano, “o que importa que o mundo exterior exista 
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realmente, ou que não passe de um sonho, diz o homem prático”, desde que ele seja capaz de 

fazer com que as coisas funcionem ao seu modo. 

 Para Freitag (1994), a razão e a verdade deixam de ser conteúdos, valores absolutos, 

universais, para serem definidos formalmente como procedimentos ou regras de jogo, fixadas 

consensualmente. Com a concepção piagetiana da descentralização, “Habermas afirma que a 

razão e a verdade resultam da interação do indivíduo com o mundo dos objetos, das pessoas e 

da vida interior.” É a interação em organizações sociais em situações dialógicas que se 

determina a razão e a verdade (...) O que é razoável surge como algo resultante da 

comunicação dialógica.  

  A teoria tradicional, de acordo com os frankfurtianos, preocupa-se em estabelecer 

princípios gerais, enfatizar o empirismo e a verificação e identificar proposições gerais para 

submetê-las à prova. Trabalha os fatos sociais como fatos quase neutros. 

 Pode-se resumir a teoria crítica como fundamentos para a ação humana, visto que ela 

visa produzir esclarecimento entre os agentes que as defendem, isto é, capacitando esses 

agentes a estipular quais são os seus verdadeiros interesses. São eminentemente 

emancipatórias, isto é, libertam os agentes de um tipo de coerção que é, pelo menos 

parcialmente, auto-imposta, a auto-frustração da ação humana consciente. Têm conteúdo 

cognitivo, isto é, são formas de conhecimento. Diferem epistemologicamente das teorias em 

ciências naturais, de maneira essencial. As teorias em ciência natural são objetificantes, as 

teorias críticas são interpretativas e reflexivas. (FREITAG, 1994).  

 A Teoria Crítica, bem como as Teorias tradicionais possuem suas necessidades 

próprias. Segundo Freitag essas necessidades seriam caracterizadas conforme disposto no 

quadro 4: 

 

Teoria Tradicional Teoria Crítica

Respeito às regras gerais da lógica 

formal

Ideal iluminista: usar a razão como meio 

de libertação, autonomia e 

autodeterminação do homem.

Princípio da identidade e da não-

contradição

Juízo existencial: libertar a humanidade 

do jogo da repressão, ignorância e 

inconsciência.

Procedimento Indutivo ou Dedutivo Interpretação e reflexão.

Restrição do trabalho teórico a um 

campo claramente delimitado

Trabalho teórico com características 

heurísticas.  

Quadro 4 – Necessidades das teorias 
Fonte: Própria, a partir de Freitag, 1994. 
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Uma tradição do pensamento somente permanece viva na medida em que suas 

intenções essenciais se comprovam à luz de novas experiências; isso não se dá sem que se 

abra mão de conteúdos teóricos ultrapassados.” (HABERMAS, apud FREITAG, 1994, P.105). 

Fromm (1983) afirma que “(...) no pensamento científico, o pensamento correto é o mais 

importante, tanto sob o aspecto da honestidade intelectual, como sob o aspecto da aplicação 

do pensamento científico à prática – isto é, a técnica.” 

 Entende-se que neste ponto Fromm propõe uma ciência capaz de reconhecer seu viés, 

sem se esconder por trás de místicas e falácias de neutralidade, trazendo para o universo da 

ciência um novo paradigma, um paradigma superior a qualquer outro e norteador de todas as 

áreas do conhecimento, o paradigma da biofilia. Segundo Fromm “(...) o homem não pode 

viver sem valores e normas, este relativismo torna-o fácil presa de sistemas irracionais de 

valores.” (FROMM, p. 15, 1983). 

 

2.7.1 Sobre a Biofilia 

 

A meta de crescimento de uma nova ciência do homem “teria que acabar com a meta 

de crescimento ilimitado, estabelecendo, em seu lugar, uma meta de crescimento seletivo, sem 

correr o risco de colapso econômico.” (FROMM, 1977, p.171). Para tanto, faz-se necessária 

uma orientação “Biófila” para o comportamento do homem, deve ser entendido como o 

aspecto subjetivo mais bem consolidado no caráter do homem, para assim garantir bem-estar 

e continuidade. 

Fromm (1970) em sua obra intitulada “O coração do homem: seu gênio para o bem e 

para o mal” discute as formas de agressão que são mais ou menos benignas em relação à sua 

serventia aos fins da vida. Dentre as tendências que ele classifica como doenças mentais 

graves, Fromm coloca o comportamento necrófilo como uma das verdadeiras essências do 

mal, necrofilia seria o oposto à biofilia, e juntamente com o narcisismo e a fixação simbólica 

à mãe compõe a “síndrome da deterioração”. Segue abaixo o conceito de biofilia para Fromm: 

 

O oposto à orientação necrófila é a biófila; sua essência é o amor à vida em contraste 

com o amor à morte. Como a necrofilia, a biofilia não é constituída por um traço 

único, porém representa uma orientação total, uma inteira maneira de ser. Manifesta-
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se nos processos corporais da pessoa, em suas emoções, pensamentos e gestos; a 

orientação biófila expressa-se no homem integral. A forma mais elementar dessa 

orientação se manifesta na tendência de todos os organismos vivos para viverem. 

(FROMM, 1970, p. 48). 

 

Para introduzir o tema da necrofilia, Fromm resgata a passagem do general Millam 

Astray pela universidade de Salamanca em 1936, nessa ocasião o general ao final de uma 

palestra proferiu um lema que atribuíra a si mesmo – “viva la muerte”. Irritado levanta-se 

Unamuno com um grito, então reitor da universidade, “acabo de ouvir um grito necrófilo e 

insensato”, em seu protesto Unamuno compara Astray a um sequelado pela guerra e à 

Cervantes. Sem conseguir se conter novamente o general Astray brada “Abaixo à inteligência! 

Viva la muerte”. (FROMM, 1970, p. 40). 

Segundo Fromm (1970) não há diferenciação mais fundamental entre os homens do 

que a distinção psicológica e moral entre os que amam a morte e os que amam a vida. Assim 

sendo, inevitavelmente podemos associar o conceito de biofilia à continuidade, numa 

perspectiva de garantir a vida e o bem estar. 

É nesta perspectiva que essa dissertação evoca o princípio da biofilia para contribuir 

com a discussão sobre GSP. Os sistemas de controle que constituírem o modelo de 

governança devem atender a propósitos e valores socialmente altos, uma vez que nenhum país 

nem Estado pode mais ser entendido fora do contexto global da vida em nosso planeta.  

Segundo Fromm (1981), a busca incessante pelo sucesso financeiro bem como a 

liberdade material conquistada pelo homem do Séc. XX contribuiu para um distanciamento 

entre as pessoas, assim os indivíduos se isolam cada vez mais uns dos outros e iniciam um 

processo de alienação que resulta em autoritarismo, destrutividade e um comportamento 

autômato. 

De acordo com Fromm (2000), aquele que possui o capital compra o trabalho, 

podendo ordenar que o trabalho seja efetuado a serviço do proveitoso para o seu aumento. 

Para que seja um bom negócio em relação a um determinado custo de oportunidade. O 

possuidor da força de trabalho deve vendê-la sob pena de não conseguir garantir a 

subsistência. Essa condição submete o homem a uma hierarquia de valores que resulta na 

supremacia de algo inanimado e sem sentimentos, algo que não é vivo nem humano, tendo 

uma importância maior que o trabalho, que as forças humanas, que àquilo que é vivo. 

Afirma Fromm (2000), que “o capitalismo moderno necessita de homens que 

cooperem sem atrito e em amplo número; que queiram consumir cada vez mais; e cujos 
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gostos sejam padronizados e possam ser facilmente influenciados e previstos.” Eles devem se 

sentir livres e independentes, sem qualquer submissão à autoridade, princípio ou consciência, 

ou seja, à qualquer valor moral; entretanto, “devem ser desejosos de ser mandados, de fazer o 

que se espera deles e adequar-se sem fricção à máquina social, dirigidos sem líderes, 

impulsionados sem alvos”. Exceto o de produzir bens, se movimentar, funcionar, continuar 

em frente, isso para Fromm (2000) resulta na alienação do homem em si mesmo, ele é 

alienado dos seus semelhantes e da natureza. 

Para Fromm (1964, p. 50), o necrófilo puro seria um insano, como Hitler por exemplo, 

o biófilo puro seria um santo. O autor afirma que todas as pessoas possuem um pouco de 

cada, e o que importa é que prevaleça a inspiração ética biófila. Na ética biófila, “bem é 

reverência pela vida, tudo o que acentua a vida, crescimento, desabrochar. Mal é tudo que 

divide a vida, amesquinha-a, divide-a em pedaços.” A alegria é cheia de virtudes e a tristeza 

cheia de pecados. 

A questão central é saber se as pessoas são coisas ou seres vivos, se elas apreciam 

mais geringonças mecânicas ou gente viva. O modo dos homens lidar com os outros é 

abstrato-intelectual, as pessoas são objeto de interesse literalmente como objetos e não como 

indivíduos vivos. “Os homens são administrados como se fossem coisas; os homens e seus 

administradores são transformados em coisas, e obedecem às leis das coisas”. Contudo, o 

homem não é coisa e precisa ser destruído para “isso” se tornar, dessa forma cultiva um 

comportamento necrófilo. (FROMM, 1970, p. 62). 

 

2.7.2 Sobre a Reificação 

 

O conceito de reificação vem sendo rediscutido no campo filosófico à luz das 

contribuições de Axel Honneth (2008), segundo esse autor o conceito de reificação vinha 

sendo afetado por duas interpretações equivocadas. A primeira, a utilização do conceito por 

parte de intérpretes, que buscavam subsidiar aquilo que pudesse satisfazer suas próprias 

teorias para a mudança e integração social. A segunda interpretação, também deficiente, se 

caracterizaria pelo conteúdo da crítica moral de Marx ao capitalismo, uma denúncia em nome 

da ética, das situações de exploração e injustiça predominantes no seio do sistema capitalista. 
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Honneth (2008) propõe uma forma nova de interpretar a herança teórica de Marx 

nesse aspecto. Para ele os conceitos centrais de alienação, reificação e fetichismo são 

incompreensíveis, quando tratados exclusivamente como simples conceitos de explicação 

sociológica ou como meros instrumentos da crítica moral de Marx. O conceito de reificação 

vem interpretado de uma forma mais clara e expressiva na obra de Georg Lukács, e a partir 

dele, Honneth se propõe a atualizar o conceito de Reificação. 

O processo de reificação não consiste simplesmente no nome atribuído à postura de 

instrumentalização das pessoas
14

, pois a instrumentalização dos humanos inclusive utiliza-se 

das habilidades próprias dos humanos, para que com a ajuda delas se possam atingir os 

objetivos privativos de quem opera a instrumentalização. Diferente de instrumentalização, a 

reificação pressupõe que não se percebe mais nas pessoas quaisquer características que as 

tornam próprias do gênero humano: “tratar alguém como “coisa” significa justamente tomá-

la(o) como “algo”, despido de quaisquer características ou habilidades humanas. Isso acontece 

quando algo que não tem características de objeto é tratado como tal. (HONNETH, 2008). 

Nesse sentido, não se pode mais simplesmente condenar moralmente o tratamento 

reificado como se pode condenar o tratamento instrumental das pessoas, a crítica à reificação 

deve ser feita com base na distinção ontológica entre modos “apropriados” e “inapropriados” 

de tratamento com as pessoas. Pois, alguém que “reifica” o outro não fere nenhuma norma de 

conduta social, erra mais profunda e fundamentalmente, porque atenta contra as próprias 

bases do discurso da moral.  

Honneth (2003) pondera que a relação simbiótica entre o bebê e a mãe nos primeiros 

meses de vida resulta em um processo de reificação primitiva da criança em relação à figura 

materna, à medida que, aos seis meses, a mãe passa a ter que se ausentar, a criança passa a 

desenvolver características que a diferenciam do seu ambiente, antes formado por uma 

paisagem na qual a mãe estava acoplada quase invariavelmente. Nesse momento a criança não 

percebe mais a mãe como parte do seu ambiente subjetivo e passa a considerá-la algo com 

direitos próprios, a mãe é autônoma e com pautas próprias. Assim, a criança assume uma 

postura agressiva diante da mãe pela insatisfação da perda da mãe-objeto. Segundo Honneth 

(2003), nesse momento a mãe deve compreender o momento de aprendizado do filho, pois 

essa “luta” do bebê o ajuda a perceber que a mãe é um humano com reivindicações próprias. 

                                                 

14
 Tomar pessoas como meio para fins puramente individuais, egocêntricos, sem precisar subtrair da 

representação dessa pessoa suas características eminentemente humanas. 
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A partir daí, ambos passam a vivenciar uma experiência de amor e reconhecimento recíproco, 

sem retornar a um estágio simbiótico. 

Segundo Saavedra e Sobottka (2008), o ato de desenvolver um cuidado duradouro de 

forma paciente e atenciosa desperta no bebê uma relação de aceitação e positiva consigo 

mesmo, essa seria a primeira fase do reconhecimento. Honneth chama essa fase de 

autoconfiança. “De posse dessa capacidade a criança está em condições de desenvolver de 

forma sadia a sua personalidade.” Esse desenvolvimento de autoconfiança inicial, constitui-

se, segundo Honneth, na base para as relações sociais adultas e afirma que o nível de 

reconhecimento do amor representa a base de toda a moralidade humana. Assim, “esse 

reconhecimento é responsável não só pelo desenvolvimento do auto-respeito (...), mas 

também pela base da autonomia necessária para a participação na vida pública”. 

 Segundo Honneth (2008), os sujeitos podem com o tempo negar a forma de 

reconhecimento elementar que ele atribui a outras pessoas, isso acontece quando eles 

participam de uma práxis altamente unilateral que necessita que as características qualitativas 

de “pessoas humanas” sejam abstraídas para garantir viabilidade da prática. Essa ação 

repetida faz com que se deixe de reconhecer o outro como um ser humano. Isso pode ser 

demonstrado pelas situações de conflito armado, em que o inimigo é considerado apenas 

como um alvo, coisificado, o qual não merece mais cuidado do que algo que está no caminho 

e deve ser removido, portanto, a morte e a violação são justificadas facilmente. Segundo 

Honneth (2008, p. 77), a consecução contínua de uma rotina naturalizada possui força para 

neutralizar a postura de reconhecimento do outro enquanto humano. 

Quando a opção é por tratar o ser humano estritamente como um “fator de produção” 

inevitavelmente acontece um processo de reificação, uma desumanização que não acontece de 

forma proposital, segundo Honneth (2008), e não por um problema exclusivamente moral, 

isso antecede os elementos da moralidade, simplesmente porque se deixa de perceber que 

dentro desses “fatores de produção” há humano com necessidades próprias. Então parece que 

antes de qualquer coisa deve-se recuperar o reconhecimento dos humanos. 

 Um exemplo do processo de reificação, acima, pode ser apresentado na tentativa de 

promover o fomento ao controle social no Brasil, produzindo canais pensados de uma forma 

utilitária, seguindo os relatórios e demonstrativos estabelecidos pela legislação, que na 

maioria das vezes não são entendidos pelo cidadão médio; e, mesmo quando se tenta 

sofisticar essa informação, complementando-a com evidenciações voluntárias, a informação 
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continua sendo produzida pelos gestores públicos, para um “cidadão genérico”, sem rosto, 

desorganizado, o qual se pressupõe formação técnica e inserção digital suficiente para acessar 

a informação, processar a informação, compreender a informação, concluir sobre ela e se 

manifestar para acionar os canais de controle social. 
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3 PROCEDER METODOLÓGICO 

 

O presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa quantitativa de natureza 

exploratória e descritiva, utilizando-se da observação direta extensiva
15

, sendo o método de 

estudo indutivo. Exploratório, pois busca proporcionar mais conhecimento acerca do assunto. 

Descritivo, porque busca evidenciar a percepção dos “condutores do controle interno no setor 

público” sobre a função-objetivo utilizada na elaboração dos mecanismos de GSP. Direta 

extensiva por utilizar-se de questionário para medir opiniões e atitudes. 

Adicionalmente, o autor opta por utilizar também a teoria crítica em seu referencial 

teórico, conforme proposta de Ribeiro Filho, Lopes e Pederneiras (2009, p. 15-16), na análise 

e discussão dos dados, o que pressupõe a utilização também de um método qualitativo. 

Segundo Martins e Theóphilo (p. 138, 2007), os métodos quantitativos e qualitativos 

possuem cada um os seus limites, e a utilização conjunta dos métodos permite 

contrabalancear esse problema. As abordagens são compreendidas nessa perspectiva não 

como opostas, mas como complementares. “Ademais há de se considerar que, mesmo na 

pesquisa quantitativa, muitas vezes tão referenciada como paradigma de representatividade, a 

subjetividade está presente”. Pois, afirmam os autores, que quem determina o tema da 

pesquisa, os sujeitos, a literatura e as perguntas é o próprio pesquisador, ou seja, um sujeito 

determina os passos a serem adotados. Sendo assim, qualquer pesquisa é influenciada por 

elementos subjetivos particulares do pesquisador. 

 

3.1 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO E AMOSTRAGEM 

 

Para discutir a função-objetivo da GSP foi utilizada a perspectiva do controle interno 

no setor público pelo entendimento de que o CI seria o agente estruturador da governança no 

setor público. Esse entendimento parte do raciocínio de que, por estar dentro da administração 

pública, o controle interno tem acesso a uma quantidade de informações e exerce uma 

                                                 

15
 Segundo Marconi e Lakatos (2008), a observação direta extensiva é realizada com a utilização de questionário 

ou de formulário de medidas de opinião e atitudes. 
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influência diferenciada em comparação com o controle externo e o controle social. Definiu-se, 

portanto, estudar os condutores dos controles internos em nível estadual por acreditar que nos 

últimos anos estes profissionais têm assumido grande parte das atribuições para a viabilização 

da governança pública. Sendo a população alvo dessa pesquisa os responsáveis pela condução 

dos controles internos estaduais brasileiros. 

A amostra foi selecionada a partir de características específicas de subgrupos dentro da 

referida população. Para Stake (1995), na seleção da amostra, deve-se buscar o equilíbrio e a 

variedade, bem como a oportunidade de aprender. Na amostragem intencional os aspectos 

informacionais da amostra são os mais relevantes para a sua escolha. Os critérios de análise 

para seleção dela devem ser definidos inicialmente, apresentando de forma clara a 

importância dos critérios da sua escolha. 

Considerando que, dos dois tipos básicos de amostragem, a mais apropriada para 

pesquisas qualitativas é a não-probabilística – mais comumente chamada „intencional‟, a 

pesquisa em tela utilizou como amostra os responsáveis pela condução do CISP setor público 

estadual, mais especificamente, quatro subgrupos: 

 

1) Os titulares dos órgãos de CISP filiados ao CONACI até novembro de 2009; 

2) Os técnicos que atuam no CISP indicados pelo CONACI para participar de Grupos 

de trabalho que estão discutindo o CISP; 

3) Profissionais do CISP que participam da lista de discussão permanente do 

CONACI; 

4) Acadêmicos convocados pelo CONACI para participar dos Grupos de Trabalho. 

 

Entende-se que este grupo é um relevante responsável pela condução do CISP nos 

estados brasileiros, portanto a amostra foi escolhida por exercer liderança no processo de 

estruturação do CISP e, consequentemente, da GSP.  

Para Richardson (2008, p. 160), na amostragem intencional ou seleção racional, é o 

pesquisador que define que características serão relevantes para o seu plano de pesquisa e 

determinação das hipóteses. Caso o plano de pesquisa determine uma população inteira é 

necessário assegurar a presença de um sujeito-tipo, assim a amostra intencional se coloca 

representativa do universo pesquisado.  
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Pelos motivos supracitados, este estudo utiliza uma amostragem não-probabilística 

intencional que, segundo Marconi e Lakatos (2008, p.38), é utilizada quando deseja-se 

informações sobre a opinião de determinados elementos de uma população, sem 

necessariamente avaliar representativamente toda a população. O pesquisador não recorre “a 

elementos representativos da população em geral, mas àqueles que segundo o seu entender 

(...) exercem as funções de líderes de opinião de uma comunidade”. Pressupõe-se que estas 

pessoas possuam a capacidade de estruturar a GSP e influenciar a opinião dos demais. 

 

3.1.1 Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do 

Distrito Federal (CONACI) 

 

Em 2004 iniciou-se os trabalhos do Fórum Nacional de Órgãos de Controle Interno 

Brasileiros e do Distrito Federal – FNACI. Este evento contou com a presença de diversos 

Estados brasileiros, após a realização de sete encontros o Fórum decidiu transformar-se em 

um Conselho a partir de 2007. A consolidação do chamado Conselho Nacional dos Órgãos de 

Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal – CONACI, que em novembro 

de 2009 realizou o seu V Encontro e estabeleceu quatro GTs temáticos, tem elevado o nível 

das formulações sobre CISP e consequentemente sobre GSP. O CONACI possui também um 

fórum permanente de discussão chamado de “Fórum de discussão dos membros do 

CONACI”, trata-se de um grupo de e-mails composto por profissionais indicados pelos 

membros do CONACI para viabilizar uma rede de contatos que potencialize as discussões 

sobre o CISP, no momento dessa pesquisa essa lista era composta por 464 e-mails. 

Portanto, nos últimos anos o grupo que compõe o CONACI “se consolidou com o 

propósito principal de promover a necessária integração entre todos os órgãos responsáveis 

pelo controle dos gastos públicos atuantes no Brasil (...)” (CONACI, 2009). O grupo de 

profissionais que atua nos controles internos e gravitam pelas discussões do CONACI, para 

efeito desse trabalho, será considerado como o responsável pela condução do CISP e 

consequentemente pela estruturação do pilar de sustentação da GSP.  

Para ilustrar a importância e força desse grupo que compõe o CONACI, cabe ressaltar 

que recentemente (2009) a entidade chegou a propor uma emenda constitucional que 

reposiciona o controle interno na constituição federal brasileira e determina quatro funções 

essenciais para seu funcionamento, sendo elas: controladoria, ouvidoria, corregedoria e 
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auditoria governamental. A PEC de nº 45/2009 propõe que o controle interno seja inserido no 

artigo 37, que trata “DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”. Ou seja, os sujeitos da amostra 

escolhida representam o núcleo tomador de decisão e formulador de políticas para o controle 

interno em nível dos estados brasileiros. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A Coleta dos dados se deu por meio de questionário (survey). Martins e Theóphilo 

(2007, p. 93) e Marconi e Lakatos (2008, p. 86) orientam que a sua aplicação seja feita sem a 

presença do pesquisador, podendo ser administrado remotamente. Assim o questionário foi 

administrado por meio eletrônico a partir da ferramenta de formulário online gratuita 

disponível na world wide web (Google docs – formulário online), sendo administrado entre os 

dias 24 de novembro e 14 de dezembro de 2009. 

A versão preliminar do questionário foi submetida a um pré-teste com 03 (três) 

analistas de controle interno da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco – CGE-PE. 

Resultando, após os ajustes, em uma versão final do questionário com 30 (trinta) questões. 

Das quais 19 (dezenove) foram elaboradas com a utilização da escala likert de sete pontos 

proposta por Hair et al (p. 187, 2005) e Martins e Theóphilo (2007, p. 93), sendo 1 para 

discordo totalmente e 7 para concordo totalmente. Os autores garantem que quanto mais 

pontos, mais precisão será obtida quanto à intensidade de discordância ou concordância de 

uma afirmação. As questões restantes estão distribuídas entre múltipla escolha semi-abertas 

(questões de múltipla escolha com opção de resposta aberta), o que caracteriza formalmente o 

instrumento como semi-estruturado, contudo registra-se que apenas duas questões possuem 

característica semi-aberta. 

Os questionários foram submetidos a 24 (vinte e quatro) titulares dos órgãos de 

controle interno dos estados brasileiros, a 14 (quatorze) técnicos indicados pelos titulares para 

participarem de grupos de trabalho sobre CISP, 06 (seis) acadêmicos que também estão 

acompanhando os grupos de trabalho do CONACI sobre CISP e para mais 426 (quatrocentos 

e vinte seis) profissionais do CISP que participam do fórum de discussão dos membros do 

CONACI. Ver tabela 1 abaixo. 

 



77 

 

Tabela 1 – Composição da amostra 
 

Enviado Respondido
Taxa de 

resposta

Titulares 24 8 33%

Técnicos 14 9 64%

Profissionais* 426 28 7%

Acadêmicos 6 6 100%

Total 470 51 10,9%
*Como todos  os  ti tulares  e os  técnicos  também participam do fórum de discussão por e-

mai l  eles  foram reti rados  do tota l  de profiss ionais , ou seja  464 - 24 - 14 = 426.
 

Fonte: Própria, 2010. 

 

Para aumentar a taxa de respondentes foi estabelecido contato telefônico com os 

titulares, técnicos e acadêmicos, reforçando a importância da pesquisa. Para intermediar o 

contato com os titulares dos órgãos de controle interno, o PPGCC solicitou apoio ao 

Presidente do CONACI por meio do Ofício PPGCC 139/2009, anexo A. 

 Confira o fluxograma na figura 6 abaixo: 

 

 

Figura 6 – Fluxo de elaboração e administração do questionário 
Fonte: Própria, 2010. 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise foi desenvolvida com o uso de métodos quantitativos e qualitativos para 

identificar a inspiração dos responsáveis pela condução do CISP e interpretá-la de forma 

crítica. 

 A partir da utilização de estatística descritiva e não-paramétrica foi evidenciada a 

função-objetivo que inspira os condutores do CISP nos estados brasileiros, no que diz respeito 
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à viabilização do modelo de GSP, aderente a propósitos de bem estar das pessoas e 

continuidade do Estado e se há concordância entre os grupos. 

 A figura 7 demonstra o caminho utilizado para realização da análise dos dados. Após a 

recepção dos dados com as respostas dos questionários foi efetuada a tabulação e o tratamento 

para utilizá-los no software de análises estatísticas Statistical Package for the Social Sciences 

v. 17,0 - SPSS
®
; em seguida foram realizadas análises descritivas da amostra e testes não-

paramétricos, com o intuito de responder a pergunta de pesquisa do trabalho. 

 

Figura 7 – Fluxo de análise dos dados. 
Fonte: Própria, 2010. 

 

 Segundo Hair et al.(2005, p. 289), a estatística não-paramétrica é recomendável 

quando as escalas não são intervalares ou razão e a amostra não é grande. As amostras 

pequenas não permitem que se faça a suposição de normalidade sobre a distribuição, portanto 

os testes não-paramétricos ou sem distribuição devem ser utilizados. Embora, no caso dos 

dados coletados para esta pesquisa haja um n>30, o que seria considerada uma amostra 

grande, a escala de mensuração das variáveis é predominantemente ordinal. Portanto, a 

estatística não-paramétrica foi utilizada.  

3.3.1 Utilização do Teste Kruskal-wallis (K-W) 

 

 O teste Kruskal-wallis foi adotado visando analisar o nível de consenso na percepção 

dos responsáveis pela condução do CISP sobre as variáveis estabelecidas. Para tanto foi 

testada a natureza populacional dos quatro grupos, titulares, profissionais do CISP, técnicos e 

acadêmicos objetivando avaliar a sintonia quanto à função-objetivo que deve inspirar a GSP. 
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O teste estatístico Kruskal-wallis, segundo Martins e Theóphilo (2007), verifica se as 

amostras são oriundas de populações com médias iguais, o que neste caso sinalizaria para 

uma percepção semelhante dos titulares do CISP, dos técnicos dos GTs do CONACI, dos 

profissionais do CISP e dos acadêmicos, quanto às variáveis testadas. 

Siegel (1979) afirma que o teste Kruskal-wallis (K-W) verifica se k grupos 

independentes (não necessariamente do mesmo tamanho) são oriundos da mesma população 

ou de populações com médias idênticas; deve ser utilizado quando a escala é no mínimo 

ordinal. O Kruskal-wallis parece ser o teste não-paramétrico mais eficiente para k amostras 

independentes, tendo poder-eficiência de 95,5 por cento em comparação com a mais poderosa 

prova paramétrica, a prova F. O “Kruskal-Wallis comprova a hipótese de nulidade de que k 

amostras provenham da mesma população ou de populações idênticas com relação às 

médias.” (SIEGEL, 1979, p. 209). Bisquerra, Sarriera e Martinez (2007, p. 192) explicam que 

a escala de medição deve ser no mínimo ordinal para verificar se k amostras procedem de 

populações com médias iguais. 

Segundo Fonseca e Martins (1996, p. 246) são necessários 5 passos para realizar o 

teste de K-W: 

1. Estabelecer a hipótese nula (H0: As médias são iguais; H1: Há ao menos um par 

diferente); 

2. Fixar  (alpha). Escolher uma variável qui-quadrado com φ = k – 1; 

3. Com o auxílio da tabela qui-quadrado, determinar a região de aceitação e a região 

crítica; 

4. Calcular a estatística H; 

5. Concluir 

a. Se H < qui-quadrado, não se pode rejeitar H0; 

b. Se H > qui-quadrado, rejeita-se H0. Concluindo que, com o risco α há 

diferenças entre as médias dos K grupos, portanto aceita-se H1. 

 

Segundo Siegel e Castellan (2006, p. 236), o fundamento lógico do teste K-W reside 

na ordenação dos valores em postos e da obtenção do valor médio dos postos identificados. 
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Quanto mais próximos os postos, maior é a possibilidade das k amostras serem originárias de 

uma mesma população ou de uma população com médias idênticas. 

Revorêdo (2006) e Araújo (2007) podem ser destacados como exemplos da utilização 

desse teste, para avaliar consenso na percepção de auditores em relação a dados obtidos a 

partir de escalas ordinais. 

Segundo Bisquerra, Sarriera e Martinez (2004, p. 77), o grau de significação (p-value) 

corresponde à probabilidade de errar ao rejeitar H0. O grau de significância está relacionado 

com o nível de significância estabelecido para o teste, em geral é 0,01 ou 0,05 (o caso do 

presente estudo). Como consequência da prova de contraste tomam-se as seguintes posições: 

“nada se opõe a aceitar a hipótese nula”, ou “rejeita-se a hipótese nula ao nível de significação 

de ”. Os autores resumem a relação dos dois conceitos como: 

Se p >  Nada se opõe a aceitar H0; 

Se p ≤  Rejeita-se H0 com p = (valor obtido). 

 

 Para desenvolvimento das análises utilizou-se como padrão no Statistical Package for 

the Social Sciences v. 17,0 - SPSS
®
, com nível de significância de 5%, que representa, 

segundo Bisquerra, Sarriera e Martinez (2004, p. 76), o risco de erro assumido no caso da 

rejeição da hipótese nula. As conclusões inferenciais serão obtidas a partir do p-value 

retornado pelo SPSS. Revorêdo (2006) e Araújo (2007) utilizaram a classificação, quanto aos 

níveis de concordância, em fraca e forte concordância entre os grupos. O mesmo critério será 

utilizado nesse trabalho. Caso o p-value seja menor ou igual a 0,05 H0 deve ser rejeitada. Caso 

seja maior, até 0,50, aceita-se H0 e classifica-se como fraca concordância entre os condutores 

do CISP sobre a variável; caso seja maior, que 0,50 até 1,00, classifica-se como forte 

concordância. Ver tabela 2: 

 

 

 

Tabela 2 – Operacionalização do teste 

 

Grau de Significação Situação de Ho Conclusão

p-value 0,000-0,050 Rejeitada, aceita-se H1 Não concordância entre os grupos

p-value 0,051-0,500 Não se pode rejeitar Ho Fraca concordância entre os grupos

p-value 0,501-1,000 Não se pode rejeitar Ho Forte concondância entre os grupos  
Fonte: Própria, 2010. 
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Cabe destacar, que o teste estabeleceu o nível de concordância entre os grupos em 

relação às opiniões das amostras em questão, e não em relação à concordância ou 

discordância em relação à variável analisada. Por exemplo, encontrar um p-value próximo de 

1,00 significa que o comportamento em relação ao conjunto das respostas foi semelhante, e 

não que as respostas se aproximam de 7 na escala ordinal proposta. A posição no que se refere 

à Concordância ou Discordância em relação à variável testada será apresentada por estatística 

descritiva. 

 

3.3.2 Utilização de teoria crítica para análise 

  

 Segundo Richardson (2008, p. 94), nenhuma técnica, por mais que se sustente em um 

paradigma positivista está imune à manipulação dos pesquisadores. O autor afirma que a 

amostragem aleatória procura construir uma aura de objetividade e neutralidade à pesquisa. 

Entretanto, de fato, o que garante validade a um determinado achado é a confiança no 

pesquisador, seja o estudo quantitativo ou qualitativo. 

Richardson (2008, p. 94) discute se a pesquisa qualitativa crítica pode ser válida e 

conclui que a determinação de validez é resultado de uma prática reflexiva, isso significa que 

o pesquisador deve questionar-se sobre se está sendo respondido “o que ele quer ouvir?” e se 

está “vendo o que quer ver?”. “O propósito da reflexão não é produzir um relato objetivo ou 

não valorativo do fenômeno: a pesquisa qualitativa desse tipo não oferece resultados 

padronizados.” Assim, resgata o pensamento de Ward-Schafield (1993:202), que sugere: 

 

No coração da abordagem qualitativa está a suposição de que a pesquisa está 

influenciada pelos atributos individuais do investigador e suas perspectivas. A meta 

não é produzir um conjunto unificado de resultados que outro investigador 

meticuloso poderia produzir na mesma situação ou estudando os mesmos assuntos. 

O objetivo é produzir uma descrição coerente e iluminadora de uma situação 

baseada no estudo consistente e detalhado dessa situação. (WARD-SHAFIELD, 

1993, p. 2002, apud RICHARDSON, 2008, p. 94). 

  

Denzin e Lincoln (2006, p. 291-293) argumentam que, de todos os momentos da 

pesquisa qualitativa inspirada pela teoria crítica, nenhum é mais importante do que a 

interpretação. Os autores enfatizam, que isso perpassa por uma questão central, que seria o 

esclarecimento de uma hermenêutica crítica, ou seja, uma forma de entender as palavras que 



82 

 

favoreça a interpretação das informações. Como no caso da presente pesquisa, que se utiliza 

das palavras “Biofilia” e “Reconhecimento” a partir do significado atribuído, 

respectivamente, por Fromm e Honneth, por exemplo. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 291-293), há inúmeros trabalhos que discutem a 

falta de consenso entre os teóricos críticos, membros da escola de Frankfurt. Portanto, a teoria 

crítica não deve ser tratada como “uma gramática universal do pensamento revolucionário, 

objetivada e reduzida a declarações ou a estratégias discretas que constituem chavões.” Para 

reduzir as diferenças entre os teóricos da teoria crítica, estabeleceu-se um consenso mínimo 

capaz de permitir a análise qualitativa pelo pesquisador, que deve utilizar como suposições 

básicas da teoria crítica para a pesquisa qualitativa: 

 

 o pensamento é fundamentalmente mediado por relações de poder 

estabelecidas social e historicamente; 

 os fatos nunca podem ser isolados dos domínios de valores ou removidos de 

alguma forma de inscrição ideológica; 

 a relação entre conceito e objeto e entre significante e significado nunca é 

estática ou fixa, sendo geralmente mediada por relações sociais da produção e 

do consumo capitalista; 

 a linguagem é central na formação da subjetividade (percepção consciente e 

inconsciente); 

 em qualquer sociedade certos grupos são privilegiados em relação a outros e de 

que, embora as razões para esses privilégios possam variar enormemente, a 

opressão que caracteriza as sociedades contemporâneas é reproduzida quando 

os subordinados aceitam o seu status social como natural, necessário ou 

inevitável; 

 a opressão tem muitas faces e com o foco em apenas uma delas, o pesquisador 

pode reproduzir outras, pelas suas interconexões próprias (a questão das cotas 

raciais é um exemplo disso, não se pode discutir as questões raciais dissociadas 

das questões de classe social); 
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 as práticas de pesquisa tradicionais implicam na reprodução dos sistemas de 

opressão de classe, de raça e gênero, ainda que na maioria das vezes 

involuntariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 O PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

A amostra da presente pesquisa é composta pelos CCISP subdivididos em quatro 

categorias, a saber: Acadêmicos (11,76%), Técnicos do CONACI (17,65%), Titulares do CISP 

(15,69%), e Profissionais do CI (54,90%). Os dados podem ser conferidos no gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Composição da Amostra 
Fonte: Autor (2010) 

 

 

Os indivíduos integrantes da amostra são oriundos dos estados de Pernambuco, Ceará, 

Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraíba, Piauí, Santa Catarina, Acre, Sergipe, 

Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Alagoas e Rio Grande do Sul. Portanto, todas as regiões 

do Brasil estão representadas, os Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina se 

destacam com os maiores percentuais. Observar gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Origens dos sujeitos da amostra 
Fonte: Autor (2010) 

 

 

 A faixa etária predominante dos respondentes das categorias Técnicos, Titulares e 

Profissionais encontra-se de 41 a 50 anos, enquanto na categoria Acadêmicos a faixa etária 

predominante é até 30 anos. O detalhamento dessas informações é observado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Faixa etária dos respondentes 
Fonte: Autor (2010) 
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 O tempo de atuação dos respondentes no CISP está predominantemente distribuído da 

seguinte forma: Acadêmicos 0 a 2 anos, Profissionais e Técnicos acima de três anos e 

Titulares – acima de 20 anos, como mostra o gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Tempo de atuação no CISP 
Fonte: Autor (2010) 

 

 

 A formação acadêmica, em nível de graduação das categorias, aponta 

predominantemente o curso de Ciências Contábeis, com 60%, seguido pelos cursos de 

Administração e Direito, ambos com 13,33%. Conforme apresentado no gráfico 05. 

 
Gráfico 5 – Formação acadêmica dos respondentes 

Fonte: Autor (2010) 
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As titulações dos respondentes, em nível de pós-graduação, estão predominantemente 

distribuídas entre Mestrado Acadêmico na categoria Acadêmicos (83,33%) e Especialização 

nas categorias dos Técnicos (77,78%), Titulares (62,50%), e Profissionais (57,14%). No total 

apenas 13,33% dos indivíduos da amostra não possui pós-graduação. Observar no gráfico 06. 

 
Gráfico 6 – Titulação de pós-graduação dos respondentes 

Fonte: Autor (2010) 

 

4.2 A ATUAÇÃO DA GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

 

Ao serem questionados sobre a afirmação de que “a GSP deve atuar no sentido de 

garantir exclusivamente a maximização da riqueza do Cidadão, pois isso garante bem-estar 

sustentável das pessoas” (V3), os grupos, em sua maioria, discordam. O maior nível de 

discordância (83,34%) deu-se entre os Acadêmicos, seguidos dos Técnicos (55,55%), 

Profissionais (67,86%) e Titulares (62,5%), respectivamente. Como pode ser visto no gráfico 

7.  

Um p-value de 0,801 foi encontrado para o teste de hipótese de K-W em relação à 

variável V3, demonstrando forte concordância entre as categorias, o que obriga a aceitação de 
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H0, ou seja, as quatro categorias são oriundas da mesma população ou de uma outra 

população com média igual. 

 

 

Gráfico 7 - [V3] A GSP deve atuar no sentido de garantir exclusivamente a maximização da 

riqueza do cidadão, pois isso garante bem-estar sustentável das pessoas 
Fonte: Autor (2010) 

 

Ao tratar da afirmação de que “a GSP deve atuar no sentido de garantir conciliar 

demandas de múltiplos interessados (stakeholders), pois isso garante bem-estar sustentável 

das pessoas” (V2), os Titulares apresentam um percentual de 100% de concordância, 

distribuídos entre os níveis de concordância total, concordância quase total e pouca 

concordância. Os Acadêmicos apresentam 83,33% de concordância com a afirmação. Já os 

Profissionais apresentam 85,71% de concordância. Os Técnicos são os que menos concordam 

com a afirmação, apresentando 55,55% de concordância. As informações podem ser 

conferidas no gráfico 8. 

Contudo, em relação à afirmação da variável V2, ao considerar as quatro amostras, 

encontra-se pelo K-W um p-value de 0,097, isso representa uma fraca concordância entre os 

grupos, mas não permite rejeitar H0. Embora se tenha encontrado uma baixa concordância 

entre os grupos, ao retirar da amostra os Técnicos, o K-W retornou um p-value de 0,930, o 

que indica uma forte concordância entre os profissionais, os acadêmicos e os titulares. Assim, 

identifica-se que, embora haja diferença entre as percepções, essa diferença não é substancial 
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o suficiente para rejeitar H0. Portanto, considera-se que as quatro amostras são oriundas da 

mesma população ou de populações com a mesma média. 

 

 

Gráfico 8 - [V2] A GSP deve atuar no sentido de garantir conciliar demandas de múltiplos 

interessados (stakeholders), pois isso garante bem-estar sustentável 
Fonte: Autor (2010) 

 

4.3 A SUSTENTAÇÃO DA GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

 

Em relação à afirmativa de que “a GSP está sustentada no tripé Controle Interno, 

Controle Externo e Controle Social” (V4), Acadêmicos e Titulares apresentaram 100% de 

concordância, enquanto Técnicos apresentaram um percentual de 88,89% de concordância, 

seguidos pelos Profissionais, com um percentual de 78,56%. Conferir no gráfico 9. 

Sobre a afirmação da variável V4, o K-W retornou um p-value de 0,114, considerando 

95% de confiança, o que estabelece a aceitação de H0 , mas demonstra fraca concordância 

entre os grupos. 
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Gráfico 9 - [V4] A GSP está sustentada no tripé Controle Interno, 

Controle Externo e Controle Social. 
Fonte: Autor (2010) 

 

 

A afirmativa de que “o tripé (CE, CI e CS) NÃO depende da vontade subjetiva dos 

agentes públicos para efetivar o bem-estar e a continuidade do Estado” (V5), apresentou 

percepções bem distintas entre os grupos. Entre os Acadêmicos percebe-se 100% de 

discordância. Já entre os Técnicos esse percentual diminui para 55,55%, seguido pelos 

Profissionais, que apresentam 53,57% de discordância. O menor nível de discordância deu-se 

entre os Titulares, onde se percebe um percentual 37,50% discordante. Essas informações 

podem ser conferidas no gráfico 10. 

Assim, o teste de hipótese de K-W feito na variável V5 obteve um p-value de 0,012, o 

que permite rejeitar H0 em função de H1 com 95% de confiança. Ou seja, com 95% de certeza, 

ao menos uma das amostras (categorias) não é “filha” da mesma população. Assim, pode-se 

afirmar que há diferenças significativas entre as opiniões dos CCISP em relação à variável 

V5. 

Contudo, ao aplicar o K-W retirando a amostra dos acadêmicos, que discordaram em 

100%, econtra-se um p-value de 0,372, o que não permite rejeitar H0 em função de H1 para as 

amostras de titulares, profissionais e técnicos. 
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Gráfico 10 - [V5] O tripé (CE, CI e CS) NÃO depende da vontade subjetiva dos 

agentes públicos para efetivar o bem-estar e a continuidade do Estado 
Fonte: Autor (2010) 

 

Portanto, percebe-se que os acadêmicos apresentam um padrão de respostas que não 

pode ser considerado como oriundo da mesma população que os técnicos, profissionais e 

titulares. Como o padrão de resposta dos acadêmicos diverge, no sentido de acreditar mais na 

influência da vontade do agente público, no funcionamento do modelo de GSP, pode-se 

afirmar que os acadêmicos não acreditam no modelo de GSP, que funcione autômato, e 

identificam mais a influência dos aspectos morais na tomada de decisão. 

 

4.4 O CONHECIMENTO SOBRE A GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

 

Quando questionados sobre “em qual etapa se encontra a GSP no Brasil” (V22), 

66,67% dos Acadêmicos optam pela 4ª etapa, “identificação de escolas de pensamento”. Já 

62,5% dos Titulares acreditam que a GSP no Brasil encontra-se na 3ª etapa, “desenvolvimento 

de jogos alternativos de idéias”, seguidos por 32,14% dos Profissionais. Entre os Técnicos, as 

percepções encontram-se divididas entre a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapa, com um percentual de 22,22% 

em cada nível. No total percebe-se que a maioria dos CCISP percebe o conhecimento em GSP 

situado entre a 3ª e a 2ª etapa, ou seja, percebem a GSP no Brasil entre “Desenvolvimento de 
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jogos alternativos de idéias” (33,33%) e “Identificação de escolas de pensamento” (25,49%). 

O gráfico 11 apresenta os dados informados. 

 

Gráfico 11 - [V22] Etapa que se encontra a GSP no Brasil 
Fonte: Autor (2010) 

 

 

As tabelas 3 e 4 apresentam um resumo das variáveis e resultados evidenciados nos 

tópicos 4.2, 4.3 e 4.4. 

 

Tabela 3 – Resumo das variáveis e resultados apresentados nos tópicos 4.2 e 4.3 
Tendem a 

concordar
Neutralidade

Tendem a 

discordar
p-value

0,801

0,097

0,114

0,01233,34% 7,84%

GOVERNANÇA 

NO SETOR 

PÚBLICO

Variáveis

58,82%

17,65% 68,63%13,72%

82,35% 9,80% 7,85%

86,27%
A GSP está sustentada no tripé Controle Interno, Controle Externo e Controle 

Social.
3,92% 9,81%

V3

V2

V4

V5

A GSP deve atuar no sentido de garantir exclusivamente a maximização da riqueza 

do Cidadão, pois isso garante bem-estar sustentável das pessoas.

A GSP deve atuar no sentido de garantir conciliar demandas de múltiplos 

interessados (stakeholders),  pois isso garante bem-estar sustentável das pessoas.

O tripé (CE, CI e CS) NÃO depende da vontade subjetiva dos agentes públicos para 

efetivar o bem-estar e a continuidade do Estado.

 
Fonte: Autor, 2010. 

 

Tabela 4 – Resumo da variável e resultados apresentados no tópico 4.4 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa
Não consigo 

perceber

9,80%33,33%

GOVERNANÇA 

NO SETOR 

PÚBLICO

Variável

25,49% 15,69%V22

Na sua percepção, a 

Governança no Setor Público 

no Brasil se encontra em qual 

das etapas a seguir?

7,84% 7,84%

 
Fonte: Autor, 2010. 
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4.5 A FUNÇÃO-OBJETIVO A SER PERSEGUIDA 

 

Em relação à afirmação, “Em geral o homem é um ser maximizador mecânico da 

riqueza e egoísta que, na maioria das vezes, não se preocupa com questões ambientais, sociais 

e políticas da realidade que o cerca” (V1), houve concordância entre 66,66% dos Acadêmicos 

e 62,50% dos Titulares. Já os Técnicos apresentam um percentual de concordância de 44,44%, 

seguidos de 42,86% dos Profissionais. As informações estão discriminadas no gráfico 12. No 

total houve um expressivo percentual de entrevistados, que nem concorda, nem discorda 

(posição de neutralidade); mas a maioria dos que se posicionaram concordam que o homem é 

um ser maximizador mecânico da riqueza e egoísta que, na maioria das vezes, não se 

preocupa com questões ambientais, sociais e políticas da realidade que o cerca. 

Os condutores do CISP demonstraram um forte nível de concordância entre as quatro 

categorias. O K-W retornou um p-value de 0,960, o que representa uma forte coerência nas 

respostas das quatro amostras dos Condutores do Controle Interno no Setor Público (CCISP). 

Ou seja, no caso de V1, aceita-se H0 com 95% de confiança de que se está tomando a decisão 

correta ao afirmar que todas as quatro amostras são oriundas da mesma população ou de 

população com a mesma média. 

 

Gráfico 12 - [V1] O Homem é um ser maximizador mecânico da riqueza e 

egoísta que, na maioria das vezes, não se preocupa com questões 

ambientais, sociais e políticas da realidade que o cerca 
Fonte: Autor (2010) 
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Ao tratar da afirmativa “Mesmo que a vontade dos cidadãos seja a maximização do 

seu bem estar direto, imediato, ignorando interesses de continuidade e bem estar de longo 

prazo, os mecanismos de governança devem preservar a continuidade do Estado e o bem estar 

a longo prazo” (V7), o único grupo a apresentar discordância foram os Titulares (12,50%). Os 

grupos de Acadêmicos, Técnicos e Profissionais apresentam 100% de concordância. O grupo 

que apresenta o maior percentual de concordância total são os Acadêmicos (66,67%), 

seguidos dos titulares (62,50%), Profissionais (46,43%) e Técnicos (44,44%). As informações 

podem ser conferidas no gráfico 13. 

Foi encontrado para o teste de hipótese do K-W um p-value de 0,670, o que evidencia 

uma forte concordância entre os grupos entrevistados e a consequente aceitação de H0. 

 

Gráfico 13 - [V7] Mesmo que a vontade dos cidadãos seja a maximização do 

seu bem estar direto, imediato, ignorando interesses de continuidade e bem 

estar de longo prazo, os mecanismos de governança devem preservar a 

continuidade do Estado e o bem estar a longo prazo 
Fonte: Autor (2010) 

 

Em relação à afirmativa “a maximização da riqueza do cidadão é uma métrica 

mensurável” (V18), as respostas se apresentaram de forma bem dividida. No grupo dos 

Acadêmicos, 16,67% concordaram com a afirmação, enquanto 33,33% nem concordam e nem 

discordam e 50% discordam. Os técnicos apresentaram 33,33% de concordância, 11,11% de 

neutralidade e 55,55% de discordância. Os Titulares têm um percentual de 62,5% de 

concordância, 12,5% de neutralidade e 25% de discordância. Já os Profissionais concordam 

em um percentual de 43,14%, apresentam 28,57% de neutralidade e 28,29% de discordância 
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em relação à afirmação da variável V18. No total 33,4% tendem a discordar e 43,14% tendem 

a concordar. Ou seja, não existe clareza quanto à capacidade de se mensurar a maximização 

da riqueza do cidadão. Conforme gráfico 14. 

 A V18 retornou no teste de K-W um p-value de 0,306, o que representa uma fraca 

concordância entre os grupos, contudo, não permitindo rejeitar a hipótese nula de que as 

amostras são resultantes da mesma população ou de uma população com a mesma média. 

 

 

Gráfico 14 - [V18] A maximização da riqueza do cidadão é uma métrica mensurável 
Fonte: Autor (2010) 

 

 

 

Ao discutir a afirmativa “a estratégia da gestão do controle interno deve ter como meta 

a ser perseguida a maximização da riqueza dos cidadãos em detrimento do equilíbrio das 

demandas das partes interessadas (stakeholders)” (V19), a opção de discordância predominou 

entre os grupos. Os Acadêmicos discordam em um percentual de 66,67%. Os Técnicos 

apresentam uma discordância de 77,78%, enquanto 87,5% dos Titulares discordam da 

afirmação. Já os Profissionais discordam em um percentual de 71,43%. No total a maioria 

afirma que a maximização da riqueza não deve ser priorizada em relação ao equilíbrio das 

demandas das partes interessadas. Os dados estão apresentados no gráfico 15. 

Identificou-se uma forte concordância de respostas entre os CCISP em relação à 

variável V19, com um p-value de 0,657 para o teste de K-W, o que não permite a aceitação de 

H0 com 95% de confiança. 
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Gráfico 15 - [V19] A estratégia da gestão do controle interno deve ter como meta a 

ser perseguida a maximização da riqueza dos cidadãos em detrimento do 

equilíbrio das demandas das partes interessadas (stakeholders) 
Fonte: Autor (2010) 

 

O debate em torno da afirmação “trabalhar no sentido de EQUILIBRAR OS 

INTERESSES DOS STAKEHOLDERS do Estado brasileiro naturalmente contribui para a 

maximização do bem-estar em busca da felicidade dos cidadãos e continuidade do Estado” 

(V20), demonstrou a predominância de concordância da afirmação entre os grupos 

verificados. 

Os Acadêmicos apresentaram um percentual de concordância de 100%, seguidos por 

um percentual de 88,88% de concordância dos Técnicos e 87,5% dos Titulares. Já no grupo 

dos Profissionais, 78,57% concordam com a afirmação. No total a expressiva maioria dos 

CCISP concorda com a afirmação. Destaca-se a intensidade da concordância, de acordo com a 

escala utilizada quase 40% concordaram totalmente. Ver o gráfico 16. 

Para a V20, o teste de hipóteses de K-W apresentou um p-value de 0,504, o que 

demonstra uma forte concordância entre os grupos CCISP e a aceitação da hipótese nula, ou 

seja, as amostras dos CCISP, em relação à esta variável, são entendidas como oriundas de uma 

mesma população ou de uma população com a mesma média.  
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Gráfico 16 - [V20] Trabalhar no sentido de EQUILIBRAR OS INTERESSES DOS 

STAKEHOLDERS do Estado brasileiro, naturalmente, contribui para a maximização 

do bem-estar em busca da felicidade dos cidadãos e continuidade do Estado 
Fonte: Autor (2010) 

 

 

A discussão sobre a afirmação “trabalhar no sentido de MAXIMIZAR A RIQUEZA 

DO CIDADÃO, naturalmente, contribui para a maximização do bem-estar, em busca da 

felicidade dos cidadãos e continuidade do Estado” (V21), demonstrou uma variação na 

percepção dos grupos. No grupo dos Acadêmicos, 50,01% discordam da afirmação, enquanto 

33,34% concordam. No que diz respeito aos Técnicos, há 33,33% de discordância e 33,33% 

de concordância. Já os Titulares apresentam 50% de discordância e 37,5% de concordância. 

Os profissionais distribuíram-se em 39,29% concordantes e 50% discordantes. No total 

percebe-se que não há maioria significativa em relação à concordância ou discordância da 

afirmativa. Destaca-se que a intensidade da concordância ou discordância é bem mais branda 

que a intensidade de concordância com a variável V20. Os dados podem ser vistos no gráfico 

17. 

A V21 obteve um p-value de 0,798, o que demonstra uma forte concordância entre os 

grupos CCISP e a aceitação da hipótese nula, ou seja, as amostras dos CCISP, em relação a 

esta variável, são entendidas como resultantes de uma mesma população ou de uma população 

com a mesma média. 
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Gráfico 17 - [V21] Trabalhar no sentido de MAXIMIZAR A RIQUEZA DO 

CIDADÃO naturalmente contribui para a maximização do bem-estar, em 

busca da felicidade dos cidadãos e continuidade do Estado 
Fonte: Autor (2010) 

 

A afirmativa “os únicos afetados pelas decisões dos gestores públicos de um 

determinado Estado (poder público executivo em geral) são os próprios gestores e os cidadãos 

brasileiros, sendo ambos os únicos que devem ser considerados quando da tomada de 

decisão” (V17), apresentou 83,34% de discordância entre os Acadêmicos, sendo esses os que 

discordaram em maior intensidade. Entre os Técnicos verifica-se 66,66% de discordância, 

50% de discordância entre os Titulares e 57,14% de discordância entre os Profissionais. No 

total a maioria dos CCISP discordam da afirmativa. Quanto à intensidade de discordância 

destaca-se que aproximadamente 50% dos entrevistados discorda totalmente ou quase 

totalmente. Os dados podem ser visualizados no gráfico 18. 

Para V17 os CCISP demonstraram fraca concordância entre as respostas. Identificou-

se um p-value de 0,333, o que não permite rejeitar H0, portanto não se poder afirmar que as 

quatro categorias não são oriundas da mesma população ou de população com igual média. 
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Gráfico 18 - [V17] Os únicos afetados pelas decisões dos gestores públicos são os próprios 

gestores e os cidadãos brasileiros, sendo ambos os únicos que devem ser considerados 
Fonte: Autor (2010) 

 

 

A tabela 5 apresenta um resumo das variáveis e resultados evidenciados no tópico 4.5. 
 

 

Tabela 5 – Resumo das variáveis e resultados apresentados no tópico 4.5 

Tendem a 

concordar
Neutralidade

Tendem a 

discordar
p-value

0,798

0,333

0,960

0,670

0,306

0,657

0,504

60,79%

A FUNÇÃO-

OBJETIVO A SER 

PERSEGUIDA

Trabalhar no sentido de EQUILIBRAR OS INTERESSES DOS 

STAKEHOLDERS  do Estado brasileiro naturalmente contribui 

para a maximização do bem-estar em busca da felicidade dos 

cidadãos e continuidade do Estado.

V20 84,32% 11,76%

V21

Variáveis

V17

Os únicos afetados pelas decisões dos gestores públicos de um 

determinado Estado (Poder Público Executivo em Geral) são os 

próprios gestores e os cidadãos brasileiros, sendo ambos os 

únicos que devem ser considerados quando da tomada de 

decisão.

29,41% 9,80%

3,92%

43,15% 15,69% 41,16%

74,51%

V18 A maximização da riqueza do cidadão é uma métrica 

mensurável.
43,14% 23,53%

Trabalhar no sentido de MAXIMIZAR A RIQUEZA DO 

CIDADÃO naturalmente contribui para a maximização do bem-

estar, em busca da felicidade dos cidadãos e continuidade do 

Estado.

27,46%

V7

Mesmo que a vontade dos cidadãos seja a maximização do seu 

bem estar direto, imediato, ignorando interesses de continuidade 

e bem estar de longo prazo, os mecanismos de governança 

devem preservar a continuidade do Estado e o bem estar a longo 

prazo.

98,03% - 1,97%

V1
Em geral o homem é um ser maximizador mecânico da riqueza e 

egoísta que na maioria das vezes não se preocupa com questões 

ambientais, sociais e políticas da realidade que o cerca.

49,02% 23,53%

33,34%

V19

A estratégia da gestão do controle interno deve ter como meta a 

ser perseguida a maximização da riqueza dos cidadãos em 

detrimento do equilíbrio das demandas das partes interessadas 

(stakeholders).

15,69% 9,80%

 
Fonte: Autor, 2010. 
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4.6 O BALANCED SCORECARD 

 

O debate sobre a afirmação “o BSC contribui decisivamente para a obtenção da 

missão institucional do Estado” (V8), apresentou predominantemente a percepção de 

concordância entre a maior parte dos grupos. Entre os Titulares há um percentual de 

concordância de 87,5%, destaca-se que 50% deles concordam totalmente. Os Técnicos 

concordam em 77,77% dos casos, enquanto Profissionais apresentam um percentual de 

concordância de 70,80%. Já os acadêmicos apresentam uma concordância de 50%. No total a 

grande maioria dos CCISP concorda com a afirmativa, como pode ser visto no gráfico 19. 

Quando analisada a natureza populacional da afirmação da variável V8, identificou-se 

com o teste de K-W um p-value de 0,371, o que denota uma baixa concordância entre os 

CCISP, sobre a contribuição do BSC para a obtenção da missão institucional do Estado; 

contudo, não se pode rejeitar H0, ou seja, em relação à variável, as amostras são oriundas da 

mesma população ou de populações com a mesma média. 

 

Gráfico 19 - [V8] O BSC contribui decisivamente para a 

obtenção da missão institucional do Estado 
Fonte: Autor (2010) 

 

A discussão acerca da afirmativa “o BSC na Gestão Pública permite que os gestores 

tomem decisões claras e possam ser avaliados pelo dirigente máximo do poder executivo” 

(V9), apresentou 100% de concordância entre os Titulares, sendo que 50% concordaram 

totalmente, a maior intensidade de concordância dentre os grupos. Os Acadêmicos concordam 
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em 66,67% dos casos avaliados; enquanto os Técnicos apresentam um percentual de 

concordância de 66,66%. Já 64,28% dos Profissionais concordam com a afirmação. Os dados 

podem ser verificados no gráfico 20. 

Em relação à variável V9, o K-W evidenciou um p-value de 0,174, o que denota uma 

fraca concordância entre as amostras, mas não permite rejeitar H0, garantindo que os quatro 

grupos, em relação a esta variável, são resultado de uma mesma população ou de uma 

população com a mesma média. 

 

Gráfico 20 - [V9] O BSC na Gestão Pública permite que os gestores tomem decisões claras e 

possam ser avaliados pelo dirigente máximo do poder executivo 
Fonte: Autor (2010) 

 

A tabela 6 apresenta um resumo das variáveis e resultados evidenciados no tópico 4.6. 
 

Tabela 6 – Resumo das variáveis e resultados apresentados no tópico 4.6 

Tendem a 

concordar
Neutralidade

Tendem a 

discordar
p-value

0,371

0,174

BALANCED 

SCORECARD

Variáveis

15,69%

V9
O BSC na Gestão Pública permite que os gestores tomem 

decisões claras e possam ser avaliados pelo dirigente 

máximo do poder executivo.

70,59% 13,73% 15,68%

V8
O BSC contribui decisivamente para a obtenção da missão 

institucional do Estado.
72,55% 11,76%

 
Fonte: Autor, 2010. 
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4.7 O CONTROLE SOCIAL 

 

A discussão acerca da afirmativa “os instrumentos hoje disponíveis para a promoção 

do controle social são suficientes para que se promova a avaliação da efetividade das políticas 

públicas e não dependem da vontade dos agentes públicos” (V6), apontou uma diferença entre 

as percepções dos diferentes grupos. 

O grupo de Acadêmicos apontou uma percepção dividida entre 02 alternativas. Um 

percentual de 50% dos acadêmicos acredita que os instrumentos hoje disponíveis para a 

promoção do controle social são insuficientes e dependem da vontade dos agentes públicos; 

enquanto o percentual de 50% restante acredita que, mesmo que um dia esses instrumentos 

sejam suficientes, sempre necessitarão da vontade doas agentes públicos para se efetivarem. 

Os Técnicos, em um percentual de 55,56%, acreditam que, mesmo que um dia esses 

instrumentos sejam suficientes, sempre necessitarão da vontade dos agentes públicos para se 

efetivarem. Para os Titulares (62,50%) e Profissionais (57,14%), os instrumentos hoje 

disponíveis para a promoção do controle social são insuficientes e dependem da vontade dos 

agentes públicos. As informações podem ser vistas no gráfico 21. 

 

Gráfico 21 - [V6] Os instrumentos hoje disponíveis para a promoção do controle social são 

suficientes para que se promova a avaliação da efetividade das políticas públicas e não 

dependem da vontade dos agentes públicos 
Fonte: Autor (2010) 
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Questionados sobre “quando da produção da informação pela gestão pública, os 

sujeitos usuários da informação DEVEM SER ENTENDIDOS como Cidadãos, Grupos de 

Interesse, Principais em uma relação agente-principal, Seres Humanos e/ou Clientes?” (V23), 

cada respondente pôde escolher quantas opções desejasse. Profissionais, Titulares e Técnicos 

escolheram em sua maioria a opção “Cidadãos”, com respectivamente, 75%, 75% e 55,6%. 

Somente os Acadêmicos optaram majoritariamente pela alternativa “Seres Humanos”, com 

66,7% das respostas. A menor frequência de respostas para os Acadêmicos foi a de “Clientes”, 

com apenas 16,7% das respostas. No total “Cidadãos” correspondeu a 68,6%. Assim, 

considera-se que as respostas mais representativas, para fugir de uma conceituação genérica 

de “Cidadão”, são as que se sucedem na preferência dos CCISP. Destaca-se a opinião dos 

técnicos, dos quais 44,4% acreditam que os usuários de informação devem ser entendidos 

como principais em uma relação agente-principal; ou seja, demonstra influência da visão 

shareholder-centric. Conferir tabela 7. 

No total, a segunda resposta mais acionada foi a “Clientes”, com 47,10% das 

respostas, o que demonstra uma forte influência ainda do movimento da nova administração 

pública, seguida por “Grupos de Interesse” com 43,1%, o que acena para uma preocupação 

com uma perspectiva de Stakeholders. No total, a resposta menos acessada foi “Seres 

Humanos”, com 23,5%, seguida pela resposta “Principais em uma relação de agente-

principal” com 25,5%. Portanto, percebe-se pouco tratamento do sujeito usuário da 

informação como um ser humano. 

 

Tabela 7 – [V23] Como DEVEM SER ENTENDIDOS os sujeitos usuários da informação 

CIDADÃOS

GRUPOS 

DE 

INTERESSE

PRINCIPAIS EM 

UMA RELAÇÃO 

AGENTE-

PRINCIPAL

SERES 

HUMANOS
CLIENTES

Técnicos 55,60% 22,20% 44,40%

Acadêmicos 50,00% 50,00% 33,30%

47,10%Total 68,60%

75,00%

75,00%

Titulares

Profissionais

43,10%

37,50%

14,30%

25,50%

25,00%62,50%

42,90%

23,50%

66,70%

22,20% 33,30%

16,70%

14,30% 57,10%

50,00%

 
Fonte: Autor (2010)  

 

Mais acionada

Segunda mais acionada

Menos acionada

LEGENDA
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Perguntados sobre “você acredita que, em geral, os produtores da informação no setor 

público PERCEBEM o sujeito usuário da informação como Cidadãos, Grupos de Interesse, 

Principais em uma relação agente-principal, Seres Humanos, Clientes e/ou Outros?”, os 

Acadêmicos percebem as alternativas „cidadãos‟ (66,7%) e „grupos de interesse‟ (50%). 

O grupo de Técnicos apresenta a predominância de „grupos de interesse‟ (88,9%). Os 

Titulares apontam uma tendência à alternativa „grupos de interesse‟ (87,5%), seguida de 

„cidadãos‟ (62,5%). Já os Profissionais demonstram a percepção predominante de „grupos de 

interesse‟ (67,9%).  

No total, 72,5% dos entrevistados entendem que os produtores da informação no setor 

público percebem o sujeito usuário da informação como Grupos de Interesse, o que sinaliza 

para uma perspectiva de stakeholder; 31,4% reconhecem o usuário como cidadão e 15,70% 

como cliente; apenas 2% dos entrevistados acreditam que os usuários são percebidos como 

seres humanos pelos produtores da informação e 3,9% como principais. 

Os dados podem ser conferidos na tabela 8. 

 

Tabela 8 – [V24] Como geralmente os produtores da informação no setor 

público PERCEBEM o sujeito usuário da informação. 

CIDADÃOS
GRUPOS DE 

INTERESSE

PRINCIPAIS EM 

UMA RELAÇÃO 

AGENTE-

PRINCIPAL

SERES 

HUMANOS
CLIENTES OUTROS

Técnicos

Acadêmicos

31,40%Total

Profissionais

Titulares

66,70%

0,00%

62,50%

25,00%

0,00%50,00%

88,90%

0,00%

0,00%0,00%

0,00% 16,70%0,00%

15,70%

17,90%

11,10%

5,90%

0,00%

3,60%

72,50%

0,00%67,90%

11,10%

12,50%

2,00%3,90%

25,00%87,50% 25,00%

 

Fonte: Autor (2010) 

 

 

Na tabela 9 e no gráfico 22 foi realizada uma comparação entre as variáveis 

apresentadas nas tabelas 7 e 8, apresentadas acima. A intenção é relacionar e comparar a 

percepção dos grupos sobre como os produtores da informação no setor público DEVEM 

ENTENDER o sujeito usuário da informação e como de fato, esse sujeito é PERCEBIDO 

pelos produtores da informação na opinião dos CCISP. 

  

Mais acionada

Segunda mais acionada

Menos acionada

LEGENDA
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Tabela 9 – Comparação entre as tendências de concordância em relação à forma como os 

sujeitos usuários da informação são entendidos pelos CCISP e a tendência de concordância de 

como eles são efetivamente percebidos pelos produtores da informação 

 

Entendidos¹ Percebidos² Entendidos¹ Percebidos² Entendidos¹ Percebidos² Entendidos¹ Percebidos² Entendidos¹ Percebidos²

1 - Como os CCISP acreditam que o usuário da informação deve ser entendido.

2 - Como os usuários da informação são efetivamente percebidos pelos produtores da informação no setor público na percepção dos CCISP.

CLIENTES

16%

18%

63% 25%

57%

47%

14%

26%

CIDADÃOS

0%75% 43% 14%

67%

13%

22%

25%

50%

56%

75%

GRUPOS DE       

INTERESSE

PRINCIPAIS EM UMA 

RELAÇÃO AGENTE-

PRINCIPAL

SERES HUMANOS

Total 31% 73% 4% 2%69% 43% 24%

Profissionais 25% 68% 0%

Titulares 63% 88% 25%38%

0% 0%

0% 11%33%

17%

50%

0%

Técnicos 0% 89% 0%

33%

44%

50%

22%

Acadêmicos 67% 50%

 
Fonte: Própria, 2010. 

 

Um percentual de 69% dos CCISP acreditam que o sujeito usuário da informação deve 

ser entendido como cidadão, mas somente 31% acreditam que o usuário da informação é 

percebido como tal pelos produtores de informação, a maioria de 73% dos CCISP acredita 

que o usuário da informação é percebido pelos produtores como “Grupos de Interesse”. Seres 

humanos foi a categoria menos selecionada pelos CCISP, sobre como devem ser entendidos e 

como são percebidos os usuários da informação produzida pelo setor público. O gráfico 22 

auxilia a visualização. 
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Gráfico 22 - [V6] Comparação entre as tendências de concordância em relação à forma como os 

sujeitos usuários da informação são entendidos pelos CCISP e a tendência de concordância de 

como eles são efetivamente percebidos pelos produtores da informação 

Fonte: Autor (2010) 



106 

 

 A tabela 10 abaixo resume os resultados, quanto ao grau de concordância entre as 

respostas dos técnicos, acadêmicos, titulares e profissionais analisados nesta pesquisa. A única 

variável que não se pode afirmar que os subgrupos analisados são oriundos de uma mesma 

população ou de uma população com a mesma média é a V5. No apêndice B encontram-se os 

outputs obtidos pelo SPSS para o teste de K-W. 

 

Tabela 10 – Resumo dos resultados do teste K-W entre os grupos 

Variável
Grau de Significação

(p-value )
Situação de Ho Conclusão

p-value V1 0,960 Não se pode rejeitar Ho Há forte concondância entre os grupos

p-value V2 0,097 Não se pode rejeitar Ho Há fraca concordância entre os grupos

p-value V3 0,801 Não se pode rejeitar Ho Há forte concondância entre os grupos

p-value V4 0,114 Não se pode rejeitar Ho Há fraca concordância entre os grupos

p-value V5 0,012 Rejeitada, aceita-se H1 Não há concordância entre os grupos

p-value V7 0,670 Não se pode rejeitar Ho Há forte concondância entre os grupos

p-value V8 0,371 Não se pode rejeitar Ho Há fraca concordância entre os grupos

p-value V9 0,174 Não se pode rejeitar Ho Há fraca concordância entre os grupos

p-value V17 0,333 Não se pode rejeitar Ho Há fraca concordância entre os grupos

p-value V18 0,306 Não se pode rejeitar Ho Há fraca concordância entre os grupos

p-value V19 0,657 Não se pode rejeitar Ho Há forte concondância entre os grupos

p-value V20 0,504 Não se pode rejeitar Ho Há forte concondância entre os grupos

p-value V21 0,798 Não se pode rejeitar Ho Há forte concondância entre os grupos

Considerando 95% de confiança.  

Fonte: Própria, 2010. 
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5  DISCUSSÃO 

5.1 O PERFIL DOS CCISP 

 

 Os CCISP da amostra analisada são todos graduados em nível superior, sendo em sua 

maioria oriundos do curso de Ciências Contábeis, com idade superior a 35 anos e atuam há 

mais de três anos na área de controle interno no setor público.  

Mais de 80% possui algum tipo de pós-graduação, portanto trata-se de uma amostra 

especializada. Isso fortalece a representatividade da pesquisa, no sentido de que são sujeitos 

responsáveis pela confecção dos mecanismos de GSP, experimentados na prática do CISP e na 

teoria, com especializações, mestrados e doutorados.  

Ressalta-se, ainda, que os CCISP entrevistados são oriundos de 15 estados da 

Federação, cobrindo todas as regiões; portanto, trata-se de uma amostra abrangente dos 

profissionais responsáveis pela elaboração dos mecanismos de GSP em todo o país. 

 

5.2 A ATUAÇÃO DA GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

  

A maioria significativa dos pesquisados discorda que a GSP, focada na maximização 

da riqueza do cidadão, é capaz de garantir bem estar sustentável das pessoas; nesse aspecto 

pode-se afirmar com significância estatística, que a opinião de todos os grupos é semelhante 

quanto ao nível de discordância. 

Em contrapartida, os CCISP acreditam, em sua ampla maioria, que a GSP, atuando no 

sentido de conciliar demandas de múltiplos interessados, é capaz de promover bem estar 

sustentável das pessoas. 

 Esses dados sinalizam para a priorização de uma GSP, focada em múltiplos objetivos 

em detrimento de um único objetivo; pode-se afirmar que os CCISP acreditam que apenas a 

maximização da riqueza do cidadão não é capaz de garantir bem estar sustentável das pessoas; 

e que a gestão para múltiplos objetivos é capaz de garantir sustentabilidade e bem estar. 
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5.3 A SUSTENTAÇÃO DA GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

  

 A partir da análise dos dados é possível concluir que, na percepção dos CCISP, a GSP 

está sustentada no tripé CI, CE e CS, sendo essa afirmação generalizável aos quatro 

subgrupos da amostra estudada. 

Pode-se concluir, também, que esse tripé de sustentação da GSP é influenciado pela 

vontade subjetiva dos agentes públicos, assim sendo existe claramente um aspecto moral que 

influencia fortemente todo o modelo de GSP. Em tempo cabe ressaltar que os acadêmicos 

demonstraram plena concordância com a influência de fatores subjetivos. 

 

5.4 A ETAPA EM QUE SE ENCONTRA O CONHECIMENTO SOBRE A GOVERNANÇA 

NO SETOR PÚBLICO. 

 

 Os acadêmicos apontaram em sua maioria a GSP como situada na 4ª etapa – 

Identificação de escolas de pensamento. Enquanto os demais grupos optam pela 3ª etapa – 

Desenvolvimento de jogos alternativos de idéias (titulares e profissionais), ou encontram-se 

dispersos entre as demais alternativas (técnicos). Isso pode ser atribuído à posição de 

vanguarda que a academia eventualmente assume em defesa de novas formas de interpretação 

do mundo observável.  

 Entretanto, pode-se afirmar que os CCISP percebem que, no Brasil, estão em 

desenvolvimento jogos alternativos de idéias sobre GSP e já chegam a identificar algumas 

escolas de pensamento. Nessa perspectiva, pode-se dizer que há um paradigma de GSP em 

construção resultante de uma atual crise de paradigma. 

 

5.5 A FUNÇÃO-OBJETIVO A SER PERSEGUIDA. 

 

 A maioria dos CCISP acredita que o homem é um ser maximizador mecânico da 

riqueza e egoísta que, na maioria das vezes, não se preocupa com questões ambientais, sociais 

e políticas da realidade que o cerca. Portanto, definir explicitamente como função-objetivo 
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para o controle promovido pela GSP, a função-objetivo de MRP ou a radicalização do 

controle social pode levar o Estado à descontinuidade.  

 Os CCISP concordam que os mecanismos de GSP devem evitar que os cidadãos 

coloquem os recursos públicos em função unicamente do seu bem estar direto e imediato, 

caso isso ignore os interesses de continuidade e bem estar de longo prazo; então, a função a 

ser perseguida pelos CCISP, notadamente, não será de um único objetivo, pois bem estar não 

está atrelado diretamente à maximização da riqueza do cidadão na perspectiva estritamente 

econômica. 

 Os CCISP encontram-se divididos quanto à capacidade de se medir a maximização da 

riqueza dos cidadãos. A maioria dos acadêmicos e técnicos discordam quanto a capacidade de 

se mensurar a maximização da riqueza do cidadão. Os titulares e os profissionais são mais 

crentes da capacidade de se medir a riqueza do cidadão. Esse ponto é relevante para essa 

pesquisa, pois se não há entendimento de que é possível mensurar a maximização da riqueza 

para o cidadão, não seria sensato também defender como única função objetivo para o Estado 

a MRP. Os gráficos 23 e 24 demonstram que a maximização da riqueza do cidadão, como 

métrica mensurável, parece ser um tema polêmico entre os CCISP.  

  

 

Gráfico 23 - [V18] – Dispersão das respostas por subgrupo de CCISP em 

relação à capacidade de se mensurar a riqueza do cidadão 
Fonte: Própria, 2010. 
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Pode-se observar no gráfico 23 que na categoria profissionais, embora esteja dividida 

entre concordância e discordância, a intensidade de concordância é maior. Os titulares 

concordam mais com a capacidade de se mensurar a riqueza do cidadão que os demais, haja 

vista que a mediana da categoria encontra-se no nível 5. Técnicos e acadêmicos em sua 

maioria discordam da mensuração da riqueza do cidadão, observar a mediana de ambos no 

nível 3. 

 

A seguir, o gráfico 24 demonstra a dispersão total das categorias pesquisadas, percebe-

se que a mediana se encontra na posição 4 e os bigodes do box plot estão simétricos. 

 

Gráfico 24 - [V18] – Dispersão total das respostas dos CCISP em relação à 

capacidade de se mensurar a riqueza do cidadão 
Fonte: Própria, 2010. 

 

 

 A ampla maioria dos CCISP acredita que a estratégia do controle interno não deve 

priorizar a MRP, em detrimento do equilíbrio das demandas das partes interessadas 

(stakeholders), o que corrobora com um modelo de GSP inspirado pela teoria dos 

stakeholders. A ampla maioria dos CCISP também acredita que equilibrar os interesses dos 

stakeholders, naturalmente contribui para a maximização do bem estar em busca da felicidade 

dos cidadãos e continuidade do Estado, confirmando que os CCISP compreendem GSP como 

o Study 13 do IFAC; sendo o objetivo do Estado atender a grupos de interesse mais amplos do 

que simplesmente os proprietários (cidadãos). 

Já em relação à capacidade da maximização da riqueza do cidadão naturalmente 

contribuir para a maximização do bem estar em busca da felicidade dos cidadãos e 

continuidade do Estado, não houve maioria expressiva entre os que concordam e os que 
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discordam, denotando uma divisão de opiniões. Portanto, não se pode destacar plenamente a 

influência da visão de MRP entre os CCISP. 

Contudo, os CCISP estão mais convencidos, quanto à capacidade de se garantir 

felicidade e continuidade com o equilíbrio das demandas das partes interessadas, do que com 

a MRP. 

A maioria dos CCISP também concorda que há mais grupos de interesse, além dos 

gestores e cidadãos brasileiros, envolvidos nas consequências da tomada de decisão na 

administração pública, e que esses devem ser considerados quando da tomada de decisão 

pelos gestores públicos; sinalizando para uma perspectiva de GSP focada no equilíbrio das 

demandas dos stakeholders. 

  

5.6 O BALANCED SCORECARD 

 

 A maioria dos CCISP concordam que o BSC contribui decisivamente para a obtenção 

da missão institucional do Estado e isso confronta a opinião de Jensen (2001), que afirma que 

o BSC é a materialização da teoria de múltiplos objetivos e que isso certamente levaria as 

organizações à descontinuidade.  

Os CCISP consideram ainda que, na gestão pública, os gestores com o uso do BSC 

podem tomar decisões claras e serem avaliados pelo dirigente máximo do poder executivo. É 

interessante ressaltar ainda que, nesse último aspecto, os titulares, dirigentes máximos do 

sistema de controle interno nos Estados foram unânimes na concordância quanto à 

contribuição do BSC. 

Ou seja, os CCISP compreendem que a metodologia de gestão fomentada pelo BSC é 

aderente aos propósitos da administração pública, justamente por contribuir para a obtenção 

da missão institucional do Estado e por avaliar claramente os agentes públicos. 

  Portanto, se os CCISP compreendem o BSC como aderente à gestão pública, pode-se 

afirmar que eles concordam com uma gestão para múltiplos objetivos em detrimento de um 

único objetivo. 
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5.7 O CONTROLE SOCIAL NO CONTEXTO DA BIOFILIA E RECONHECIMENTO 

PARA PROMOÇÃO DA GSP 

 

 Na percepção dos CCISP, os instrumentos disponíveis para o controle social são 

insuficientes e dependem da vontade subjetiva dos agentes públicos; e mesmo que um dia 

sejam suficientes, ainda assim dependerão da vontade dos agentes públicos. Isso fortalece a 

hipótese da existência de um viés moral, que deve ser levado em consideração, quando da 

elaboração e utilização dos mecanismos de governança. 

 Os CCISP acreditam que o sujeito usuário da informação produzida pelo setor público 

deve ser entendido como cidadão em sua ampla maioria. A categoria menos acionada de como 

o sujeito usuário de informação deve ser entendido foi ser humano, o que sinaliza para um 

processo de reificação do homem. Isso aponta para uma perda do reconhecimento dos 

usuários da informação como seres humanos. Em segundo lugar, apontado pela metade dos 

CCISP, aparece a categoria clientes, o que demonstra uma forte influência do movimento da 

nova administração pública. 

 Segundo os CCISP, em geral, os produtores da informação percebem mais os usuários 

como grupos de interesse, o que evidencia uma tendência dos produtores da informação 

tratarem os usuários da informação como stakeholders, mais até do que como cidadãos. A 

forma com que os sujeitos usuários da informação são menos percebidos é como seres 

humanos, o que fortalece também o argumento de que ocorre um processo de reificação do 

homem, o que resulta na perda do reconhecimento do outro na elaboração dos mecanismos de 

GSP. Isso favorece a criação de canais, para o controle social, com um nível de sofisticação 

limitado de fomentar espaços propícios às características reflexivas inerentes ao homem.  

 Em ambos os casos, o baixo entendimento dos CCISP dos usuários da informação 

como seres humanos e a não percepção pelos produtores da informação dos usuários como 

seres humanos, identifica uma perda do reconhecimento do outro, enquanto ser humano. 

Segundo Honneth (2008), isso acontece quando os seres humanos participam de uma práxis 

altamente unilateral, que necessita que as características qualitativas de “pessoas humanas” 

sejam abstraídas para garantir viabilidade da prática. Essa ação repetida faz com que se deixe 

de reconhecer o outro como um ser humano. 

 Em uma sociedade com tamanhas necessidades imediatas e enormes desigualdades, a 

simples radicalização do controle social, na perspectiva de instrumentalizar a população para 
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acompanhar a gestão e o controle das organizações públicas, sinaliza para uma visão 

shareholder-centric e pode levar a um processo reificação das pessoas e de luta pela 

maximização da riqueza do cidadão; no sentido de priorizar políticas públicas de interesse 

imediato e utilitarista, em detrimento de interesses de bem-estar das pessoas humanas e 

continuidade (interesses aqui entendidos como biófilos).  

Sem o entendimento dos cidadãos, enquanto seres humanos inseridos em um contexto 

de convivência global, que necessita da intervenção das características reflexivas dos 

humanos, os modelos de GSP criados favorecerão unicamente a promoção de um controle 

social debilitado de capacidade crítica necessária para superar questões como: a gestão do 

sistema financeiro internacional, gestão das questões ambientais e demais temas que 

necessitem da priorização de valores, que não necessariamente econômicos. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação teve por objetivo investigar o paradigma que tem influenciado os 

responsáveis pela CCISP dos estados brasileiros no desenvolvimento dos mecanismos de 

GSP, evidenciando a opção de função-objetivo que, na percepção dos CCISP, mais atende à 

finalidade de bem-estar das pessoas e continuidade do estado. 

A análise dos dados e a discussão demonstram que os CCISP estão mais convencidos 

da capacidade da GSP inspirada pela gestão para múltiplos objetivos, ser capaz de promover 

bem estar e continuidade do que a gestão para um único objetivo. 

Isso pode ser verificado pela dispersão de opinião dos CCISP em relação à capacidade 

de se mensurar a MRP no contexto do setor público; por eles entenderem que o BSC é uma 

ferramenta que contribui substancialmente para a obtenção da missão institucional do Estado 

e para avaliar os gestores públicos; por concordarem mais na capacidade do equilíbrio das 

demandas das partes interessadas em promover bem estar e continuidade do Estado do que a 

maximização da riqueza do cidadão; e por acreditarem na influência de questões morais para 

o funcionamento do modelo de GSP sustentado no tripé CE, CI e CS. 

Portanto, esse trabalho evidencia que os CCISP optam pela teoria dos stakeholders 

inspirada por um paradigma de moralidade como função-objetivo mais adequada para a 

promoção da GSP. Entretanto, não se pode ignorar a influência da nova administração pública 

e da visão de um único objetivo na opinião dos CCISP. Isso denota a inexistência de um 

paradigma de GSP consolidado. Nesse contexto deixa-se, como sugestão de marco moral para 

a GSP, a visão de moralidade biófila, como meio de retirar a GSP de um patamar de risco para 

o bem estar e continuidade do Estado. 

Conclui-se, também, que a simples radicalização do controle social (entendido como a 

materialização da visão shaholder-centric na estrutura burocrática do Estado brasileiro) sem 

que se busque superar a atual reificação, pode contribuir para a priorização do consumo dos 

recursos públicos em função de questões utilitaristas e restritas em relação a sua capacidade 

de promoção de bem estar e continuidade. 

O homem não obtém felicidade exclusivamente com a maximização da riqueza, então, 

não se deve definir como marco de governança e controle das organizações públicas, que são 

feitas por homens para homens, apenas a perspectiva da maximização da riqueza do cidadão. 
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Este trabalho evidencia que os CCISP compreendem essa questão e, portanto, tendem a 

discordar de um modelo de GSP que leve em consideração, na tomada de decisão, apenas os 

interesses de maximização da própria utilidade do cidadão, em detrimento de questões de 

sustentabilidade de longo prazo e de busca de bem estar e felicidade. 

 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 Uma das limitações dessa dissertação consiste na impossibilidade de generalização das 

inferências para os demais âmbitos do controle no setor público, tendo em vista que o objetivo 

da pesquisa contempla apenas os CCISP.  

 Outra limitação que pode ser apontada é aquela inerente aos trabalhos que efetuam 

levantamento de dados por questionários eletrônicos, em que os respondentes podem não 

fornecer respostas verdadeiras de forma intencional, ou por não terem compreendido a 

pergunta, ou até mesmo, no percurso das questões, ter diminuída sua capacidade de 

compreensão por questões relativas a cansaço ou concentração. 

Três sugestões são apontadas para futuras pesquisas: 1) Investigação da função-

objetivo, que deve nortear a governança de organizações na percepção de sujeitos oriundos de 

outros âmbitos do controle no setor público; 2) Investigação da função-objetivo, que deve 

nortear a governança de organizações com personalidade jurídica mista; 3) formas de 

fomentar o controle social sem promover a reificação dos cidadãos; 4) principais riscos que 

devem ser geridos pela GSP, como forma de alcançar os objetivos do Estado. 
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APÊNDICE A – Questionário eletrônico. 
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Governança no Setor Público 

*Obrigatório 

Parte superior do formulário 

 

Perfil * 

 Titular do Órgão de Controle Interno (Secretário da pasta ou posto máximo do Controle 

Interno no seu Estado) 

 Profissional do Controle Interno no Setor Público 

 

Estado no qual exerce suas atividades 

profissionais *                            

 

Sexo *  

 

Idade * 

 até 30 anos 

 de 31 a 35 anos 

 de 36 a 40 anos 

 de 41 a 50 anos 

 Mais de 50 anos 

 

Tempo em que atua na área de controle interno no setor público. * 

 0 a 2 anos 

 3 a 5 anos 

 6 a 9 anos 

 10 a 15 anos 

 16 a 20 anos 
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 Acima de 20 anos 

 

Curso de formação no terceiro grau * 

 Administração 

 Ciências Contábeis 

 Direito 

 Engenharia 

 Economia 

 Não possui graduação 

 Outro:  

 

Pós-Graduação * 

 Especialização 

 Mestrado Profissional 

 Mestrado Acadêmico 

 Doutorado 

 Não possui pós-graduação 

 Outro:  

 

SOBRE O HOMEM 

 

Em geral o homem é um ser maximizador mecânico da riqueza e egoísta que na maioria das 

vezes não se preocupa com questões ambientais, sociais e políticas da realidade que o cerca. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 
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A GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO DEVE ATUAR NO SENTIDO DE GARANTIR: 

 

Conciliar demandas de múltiplos interessados (stakeholders), pois isso garante bem-estar 

sustentável das pessoas. *Stakeholders são definidos por Freeman e MacVea (2001) como 

"qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pela organização em busca dos seus 

objetivos.” 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Exclusivamente a maximização da riqueza do Cidadão, pois isso garante bem-estar 

sustentável das pessoas. *Riqueza entendida como maximização do valor de mercado. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

SOBRE A GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

 

Está sustentada no tripé Controle Interno, Controle Externo e Controle Social. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Esse tripé NÃO depende da vontade subjetiva dos agentes públicos para que se efetive o bem-

estar e a continuidade do Estado. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Os instrumentos hoje disponíveis para a promoção do controle social são suficientes para que 

se promova a avaliação da efetividade das políticas públicas e não dependem da vontade dos 

agentes públicos. * 

 São insuficientes e dependem da vontade dos agentes públicos. 
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 São insuficientes e não dependem da vontade dos agentes públicos. 

 São suficientes e não dependem da vontade dos agentes públicos 

 São suficientes e dependem da vontade dos agentes públicos. 

 Mesmo que um dia sejam suficientes sempre necessitarão da vontade dos agentes 

públicos para que se efetivem. 

 

Mesmo que a vontade dos cidadãos seja a maximização do seu bem estar direto, imediato, 

ignorando interesses de continuidade e bem estar de longo prazo, os mecanismos de 

governança devem preservar a continuidade do Estado e o bem estar a longo prazo. *A 

pergunta não se refere à forma que a lei é entendida, se refere a forma adequada do ponto de 

vista do fomento à vida. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

A elaboração de indicadores de desempenho baseados na idéia do Balance Scorecard: 

 

Contribui decisivamente para a obtenção da missão institucional do Estado. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Na Gestão Pública permite que os gestores tomem decisões claras e possam ser avaliados pelo 

dirigente máximo do poder executivo. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Que alternativa(s) abaixo pode(m) ser relacionada(s) ao seguinte conceito: "Associação de 

pessoas da mesma profissão ou outra atividade, sujeitas à mesma regra e com os mesmos 

deveres ou direitos". 

 Estado 
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 Firma 

 Corporação 

 

Parte superior do formulário 

O ESTADO PODE SER VISTO COMO: 

 

Uma firma 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo Totalmente        Concordo Totalmente 

 

Uma corporação 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

 

Uma organização 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

O ESTADO DEVE SER VISTO >>>CORRETAMENTE<<< COMO: 

 

Uma firma 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo Totalmente        Concordo Totalmente 

 

Uma corporação 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Uma organização  

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Parte superior do formulário 

SOBRE A TOMADA DE DECISÃO NO SETOR PÚBLICO 

 

Os únicos afetados pelas decisões dos gestores públicos de um determinado Estado (Poder 

Público Executivo em Geral) são os próprios gestores e os cidadãos brasileiros, sendo ambos 

os únicos que devem ser considerados quando da tomada de decisão pelo gestor público. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Parte superior do formulário 

 

SOBRE A MAXIMIZAÇÃO DA RIQUEZA DOS CIDADÃOS E O EQUILÍBRIO DOS 

INTERESSES DAS PARTES INTERESSADAS. 

 

A maximização da riqueza do cidadão é uma métrica mensurável. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

A estratégia da gestão do controle interno deve ter como meta a ser perseguida a maximização 

da riqueza dos cidadãos em detrimento do equilíbrio das demandas das partes interessadas 

(stakeholders). * 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Trabalhar no sentido de EQUILIBRAR OS INTERESSES DOS STAKEHOLDERS do 

Estado brasileiro naturalmente contribui para a maximização do bem-estar em busca da 

felicidade dos cidadãos e continuidade do Estado. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Trabalhar no sentido de MAXIMIZAR A RIQUEZA DO CIDADÃO naturalmente contribui 

para a maximização do bem-estar, em busca da felicidade dos cidadãos e continuidade do 

Estado. * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discorda Totalmente        Concorda Totalmente 

 

Parte superior do formulário 

TRANSIÇÃO DE VELHAS IDÉIAS PARA NOVAS IDÉIAS 

 

Na sua percepção, a Governança no Setor Público no Brasil se encontra em qual das etapas a 

seguir? *Segundo Thomas Kuhn (1970) a transição de velhas ideias para novas ideias passa 

por cinco etapas. 

 1ª etapa: Reconhecimento de anomalias (Identificação de inconsistências no pressuposto 

teórico adotado para explicar a realidade.) 

 2ª etapa: Período de insegurança (momento de dúvida pelo convencimento de que algo 

não "funciona como deveria") 

 3ª etapa: Desenvolvimento de jogos alternativos de idéias (tentativa de utilizar outros 

construtos para prever e controlar o que não estava "saindo como planejado") 

 4ª etapa: Identificação de escolas de pensamento (profissionais, intelectuais e etc. se 

organizam em torno de uma forma de explicar o fenômeno) 

 5ª etapa: Dominação de novas práticas ou idéias (a forma de explicação alternativa passa 

a prevalecer e se torna hegemônica) 
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 Não consigo perceber em qual etapa se encontra a discussão acerca da Governança no 

Setor Público no Brasil. 

 

Parte superior do formulário 

PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PELOS GESTORES PÚBLICOS 

Você pode marcar mais de uma alternativa. 

 

Quando da produção da informação pela gestão pública, os sujeitos usuários da informação 

DEVEM SER ENTENDIDOS como: 

 Cidadãos 

 Grupos de Interesses 

 Principais em uma relação agente-principal 

 Seres humanos 

 Clientes 

 Outro:  

 

Você acredita que, em geral, os produtores da informação no setor público PERCEBEM o 

sujeito usuário da informação como: 

 Cidadãos 

 Grupos de Interesses 

 Principais em uma relação agente-principal 

 Seres humanos 

 Clientes 

 Outro:  

 

« Voltar
 

Enviar
 

Parte inferior do formulário 

Tecnologia Google DocsDenunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais 

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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APÊNDICE B – Outputs SPSS para o K-W. 

 

Kruskal-Wallis Test 
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Kruskal-Wallis Test 
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ANEXO A – Ofício encaminhado pelo PPGCC ao CONACI 

 

 
 


