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RESUMO 
 
 O setor público brasileiro presenciou uma importante transformação no início dos anos 90 - a 
reforma administrativa - fruto do panorama mundial de crise e de reformas do Estado. Essa 
reforma foi denominada de reforma gerencial, porquanto trouxe ferramentas gerenciais 
advindas da gestão privada. Uma dessas ferramentas desse movimento reformador foi a 
governança. Apesar de esse termo estar circundado de definições múltiplas, neste trabalho, o 
termo será apoiado no sentido da governança corporativa, que diz respeito a princípios que 
controlam e legitimam as partes interessadas nas organizações públicas. Nesse enredo, o 
objetivo geral deste trabalho foi de proceder a uma análise dos mecanismos de governança 
dispostos pelo TCU, em seu manual ‘Governança Pública: referencial básico de governança 
aplicável a órgãos e a entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria’ nas 
IFES do estado da Paraíba. Para alcançar esse objetivo, foi executada uma pesquisa documental, 
bibliográfica e de campo, cujo universo incluiu a UFPB e o IFPB, universidades localizadas em 
João Pessoa. Obtiveram-se 54 questionários respondidos pelos gestores das instituições - 26 
(IFPB) e 28 (UFPB) - contendo dez itens referentes às práticas de governança contidas no 
manual do TCU. Foram encontrados instrumentos relativos às práticas de governança pública 
adotadas pelo manual do TCU, entretanto, os instrumentos achados correspondem a itens de 
pequena magnitude, em relação ao que se pretende obter na implantação de um sistema de 
governança para instituições públicas, dentre as quais, nove práticas tiveram instrumentos 
identificados, todos em estágio inicial, até por vezes desconhecido. 
 
Palavras-chave: Setor público. Governança. Gerencialismo. 

 
 
 

  



  

ABSTRACT 
 
 The Brazilian public sector witnessed a major transformation in the early 90s, the 

administrative reform, due to the global panorama of crisis and state reforms, ranked this 
administrative reform, as a management reform as presented with management tools stemming 
from the management private, one of these tools present in this reform movement was 
governance. Although the term governance is surrounded by multiple definitions, this paper the 
term will be supported in the direction of corporate governance, regarding the principles that 
control and legitimacy stakeholders in public organizations. In this scenario, this study aimed 
to carry on an analysis of governance mechanisms set by TCU in its manual "Public 
Governance: basic framework of governance applicable to agency and public entities and 
inducing actions of improvement" in IFES in state of Paraiba. To achieve this goal, a 
documental research was performed, bibliographic and field. The universe of the research was 
to IFES located in Paraíba: UFPB and IFPB these being located in João Pessoa. Obtained 54 
questionnaires answered by the managers of the institutions 26 (IFPB) and 28 (UFPB) 
containing ten items related governance practices contained in TCU's manual. instruments 
have been found that relate to public governance practices adopted by the TCU manual, 
however, the findings instruments correspond to small scale items, with respect to what is 
sought in the implementation of a governance system for public institutions, among which nine 
practices were identified instruments, all at an early stage, sometimes even unknown. 
 
Keywords: Public sector. Governance. Management. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O período posterior à promulgação da Constituição, em 1988 e início de 1990, foi um 
marco para a história da administração pública brasileira, devido ao incremento de tecnologias 
na seara da gestão administrativa do Estado, fruto de uma onda internacional de mudanças e 
reformas administrativas que chegavam ao país, tardiamente, para se adequar ao ambiente 
internacional. 

A mudança na forma de atuar do Estado envolvia quatro problemas que, embora 
interdependentes, poderiam ser discriminados: (1) problemas econômico-políticos – a 
delimitação do Estado; (2) a redefinição do papel regulador do Estado; (3) a recuperação da 
governança ou capacidade financeira e administrativa de implementar as decisões políticas 
tomadas pelo governo; (4) e um político – o aumento da governabilidade ou capacidade política 
do governo de mediar interesses, garantir legitimidade e governar (BRESSER-PEREIRA, 
1998). 

Com a necessidade de melhorar o desempenho na administração pública, devido à 
crescente escassez de recursos verificada nessas últimas décadas, aliada a essa perspectiva, 
(BRESSER PEREIRA, 1998ª; OSBORNE E GAEBLER, 1995), a direção do aparato estatal 
não mais representava uma margem eficiente, eficaz e efetiva do processo de condução do 
governo, o que chamou à atenção da sociedade e dos gestores públicos para o modus operandi 
atual da máquina pública, mais precisamente, no que tange aos resultados apresentados pela 
gestão desses recursos, a qualidade e o nível de oferta dos serviços públicos oferecidos pelos 
entes estatais. Anastasia (2006) aponta que o ideal de um aparato público que funciona com 
plena eficiência é de apresentar resultados positivos. Como consequência, ser reconhecido 
como adequado pela respectiva comunidade é a meta de todo administrador bem-intencionado. 

Ainda consoante a esse prisma, é sabido que a administração pública vem trabalhando 
para melhorar seus processos internos e externos, através de lapidamentos da estrutura 
organizacional e do aperfeiçoamento interno das funções administrativas. Esse processo de 
aperfeiçoamento foi classificado como reforma administrativa do Estado. Nesse ambiente 
pouco salutar, cada vez mais as organizações públicas podem utilizar, de forma indolente, os 
recursos a elas submetidas para a consecução de suas atividades fins. Emana dessa conjuntura 
o novo paradigma de reforma do aparelho público, que foi concebido em um ambiente de 
transformação na forma de gerir o Estado, essencialmente, adaptando modelos de gestão 
advindos, muitas vezes, da inciativa privada, que visa ao tripé eficiência, eficácia e efetividade. 
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A nova gestão pública preconiza a aplicação de tecnologia gerencial privada no setor público 
(MARTINS E MARINI, 2010).  

Essas reformas trouxeram a Nova Gestão Pública e, adjuntamente, a corrente do 
gerencialismo para administração pública, medidas que advêm de um contexto que presenciava 
um período de grave crise mundial, que foi motivada por uma decadência da situação fiscal das 
nações, vislumbrada com uma grande acentuação na década de 80, traduzida por uma falência 
do modelo de desenvolvimentista posto em produção desde o pós-segunda guerra mundial. 
Com muita dificuldade fiscal, os países começaram a enfrentar um novo obstáculo, a inflação, 
que colocou em risco o modelo desenvolvimentista apresentado (BRESSER-PEREIRA, 1998).  

No caso brasileiro, em resposta ao status de profunda crise, igual à situação de outras 
nações, surgiu a reforma gerencial do Estado, iniciada na década de 90, mais precisamente, no 
ano de 1995, sobre o documento basilar do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, 
elaborado pela equipe de governo de Fernando Henrique Cardoso. 

A reforma gerencial, dita como um paradigma da nova gestão pública ou New Public 
Management (NPM), segundo Andion (2012), é a ciência do gerenciamento. Trata-se de um 
modelo normativo, formado por um conjunto de abordagens teóricas que se complementam, o 
que possibilita, a partir de princípios mercadológicos, uma visão da esfera pública e seu 
funcionamento. As reformas visam reestruturar o Estado, ao substituir o modelo burocrático 
por um modelo gerencial baseado em competição e com foco em resultados. Entretanto, com 
base nesse pano de fundo, afunilando para uma lente mais específica e interna às organizações 
púbicas, surgiram mecanismos e ferramentas reformadoras. Inserida nessa vertente do 
paradigma gerencial, tendo em vista a busca por materialidade das ferramentas aplicáveis ao 
setor público, quase todas advindas da experiência na iniciativa privada, emerge um ator que 
visa contribuir com a reformulação e a nova gestão do Estado.  

A Federação Internacional de Contadores (IFAC) apresentou sua inquietação, buscando 
contribuir com a reformulação do Estado, no que tange à responsabilização, ao poder, aos 
gestores e à redefinição das relações político-administrativas, como descrito no trecho que 
segue: 

 
In recent years, many developed and developing countries have embarked on a 
thorough re-evaluation of the role of government in their societies. Flowing from this, 
a redefinition of the political-administrative relationship has evolved, designed to 
ensure greater accountability and a greater devolution of power to managers (IFAC, 
2001, p.1).  
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Apoiado nessa filosofia da nova gestão pública, a partir do ano de 2001, com a 
publicação do estudo Governance in The Public Sector: A Governing Body Perspective, pelo 
Comitê do Setor Público, pertencente à Federação Internacional de Contadores (PSC/IFAC – 
sigla em inglês), esse documento trouxe estudos que buscavam desvendar a aplicabilidade de 
uma ferramenta até então nova, a governança no setor público (IFAC, 2001).  

Este estudo traz mecanismos de governança, objetivando alcançar a good governance, 
entendida como um propósito a ser atingido na utilização de boas práticas de governança do 
setor público. Para isso, é necessária certa economia, pois, em um primeiro momento, há de ser 
ter cautela para importar tecnologias gerenciais, como a governança corporativa, cuja origem e 
desenvolvimento têm traços específicos das organizações da área privada, visando aplicá-la 
para entes públicos, pois é sabido que existe uma grande assimetria nos dois tipos de 
organização. 

A ideia de aplicar a governança corporativa, que pode ser considerada como um estrato 
da governança, nas estruturas internas de uma organização, tem sido vista como um vetor 
contributivo na melhoria da gestão. Para tanto, o Tribunal de Contas da União (TCU), órgão de 
controle externo auxiliar do Congresso Nacional, elaborou um documento que pormenoriza os 
caminhos a serem trilhados para se conquistar a good governance no setor público, detalhando 
os caminhos que os órgãos devem seguir para atingir esse objetivo (TCU, 2014). 

O trabalho em tela contribuirá com uma análise das rotas para obtenção dos conceitos 
contidos na good governance (boa governança) dispostos nas dimensões conceituais de 
governança. Em seguida, esse conjunto de ações (mecanismos) poderá ser aplicado a 
determinados órgãos públicos, levantando as características necessárias para se adaptar a essa 
nova realidade e quais ações se entrelaçariam para conseguir atingir o propósito estabelecido 
pela good governance. Evidentemente, o campo das organizações públicas é amplo. Tais 
entidades têm suas similaridades, nessa investigação, serão representadas por um segmento 
específico, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).  

Contracenam com a temática protagonista deste trabalho as IFES, sob o aspecto da sua 
emergente importância no contexto contemporâneo de sua vertiginosa expansão, atrelada à 
difusão do ensino superior no país e, consequentemente, o significativo aumento nos dispêndios 
de recursos dessas instituições. Demonstra o boletim legislativo sob o número 26 de 2015 do 
Senado Federal, que a educação consumiu cerca de R$ 92,4 bilhões de reais em 2014, 
representando 1,7% do produto interno bruto (PIB) do país. Esses dados solidificam a afirmação 
da crescente alocação de recursos na educação do país e demonstram o quanto é importante 
para a sociedade a gestão desses recursos destinados. 
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 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Variação 
2004-14 

Abono salarial e 
seguro desemprego  

2,7 3,3 3,5 3,8 4,2 4,4 4,5 5,3 96% 

LOAS e RMV 2,1 2,6 2,7 2,9 3,0 3,3 3,4 3,8 78% 
Bolsa Família 1,4 1,3 1,8 1,7 2,0 2,3 2,4 2,6 90% 
Benefícios 
previdenciários 

35,7 36,7 34,2 32,7 34,4 35,9 36,6 38,9 9% 

Saúde 9,1 8,6 8,2 7,9 8,4 8,8 8,4 9,3 25 
Educação 4,0 4,2 4,6 5,9 6,6 7,6 7,8 9,3 130% 
Pessoal (exceto saúde 
e educação) 

22,2 22,3 21,4 20,3 20,6 19,8 18,8 19,7 -11% 

Investimento (exceto 
saúde e educação) 

2,1 2,8 3,9 4,7 4,1 3,8 3,7 4,3 107% 

          
Memo: Receita líquida 
(R$ bilhões) valor 
nominal 

352 451 584 779 818 881 991 1.014  

Tabela 1 – Diversos itens de despesa do Governo Federal: 2004 a 2014 (% da receita líquida do Tesouro Nacional) 
Fonte: Boletim Legislativo nº. 26 de 2015  

Nesse ínterim, as Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras são aquelas 
mantidas pelo Poder Público, a maioria delas organizada sob o aspecto jurídico de autarquias 
ou fundações federais (MRE, 2015) e que detêm autonomia administrativa e financeira para 
prover a sociedade de seus serviços de ensino, pesquisa e extensão. 

Em paralelo com essas informações, uma importante modificação na trajetória dessas 
instituições foi traçada a partir do final dos anos 2000, quando foi vislumbrada uma experiência 
de forte expansão, contínua e abrangente em sua atuação no território nacional. Uma das 
vertentes atuante dessa expansão foi o REUNI, que Borges e Aquino (2012, p.132) definem 
como “um programa de reforma das IFES, acoplado a um conjunto de financiamento para 
aquelas universidades que a ele aderirem”. Para Araújo e Pinheiro (2010, p.659), 

 
tem como propósito dotar as universidades federais das condições necessárias para 
que possam expandir as vagas no ensino superior e reduzir a evasão dos alunos, no 
nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos 
humanos existentes. Igualmente, ressalta a importância de propiciar a mobilização 
estudantil e a ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil.   



18  

Nogueira, Garcia e Ramos (2012) asseveram que as universidades são instituições de 
serviço que têm responsabilidades sociais. Elas não diferem muito de outras instituições ou 
organizações, especialmente no que se refere aos encargos de seus administradores, ao 
planejamento e à estrutura organizacional. Entretanto, seus valores, objetivos e finalidades as 
diferenciam, principalmente se for considerado o responsável por mantê-la, que é o 
contribuinte. Ele a mantém, independentemente de usá-la ou não, seja com os seus impostos, 
contribuições ou alocação de custos indiretos.  

Esse encadeamento traz uma possível reflexão sobre a capacidade de mudar 
institucionalmente as IFES, no sentido de inseri-las em um bojo da nova administração pública 
voltada para melhores resultados e que sempre estará na vanguarda do contexto internacional, 
guardando para si o valor público dessas instituições na sociedade. A governança corporativa 
aplicada a essas instituições poderá auxiliar para o alcance desses objetivos. 

Uma boa gestão é aquela que alcança bons resultados. No setor público, isso significa 
atender às demandas, aos interesses e às expectativas dos beneficiários – cidadãos ou empresas 
- criando valor público (MARTINS E MARINI, 2010), o qual é traduzido em atividades capazes 
de proporcionar respostas efetivas e úteis para a necessidade ou as demandas que sejam 
politicamente desejáveis, de propriedade coletiva e requeiram mudanças sociais (SERRA, 
2007). Emerge dessa conjuntura ambiental a seguinte indagação: 

Como se desenvolvem as práticas de governanças nas Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES) na Paraíba? 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
Um modelo de gestão com o aporte de práticas de governança é imprescindível para 

qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Adequar o modelo de governança às 
peculiaridades da instituição é o diferencial para a obtenção de resultados satisfatórios e a 
criação do valor público. 

No setor público brasileiro, a governança é recente e baseada em princípios do setor 
privado, sem que haja mais discussões sobre a possiblidade de adaptação. Esses estudos tiveram 
início com a promulgação da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), que estabeleceu normas de Finanças Públicas voltadas para a 
responsabilidade e a transparência na gestão pública (MELLO, 2006). 

Em Cavalcante (2001), continua a preocupação com a diminuta quantidade de 
investigações acerca da governança, porquanto, apesar das iniciativas de estruturação do 
controle, inseridas no âmbito das reformas administrativas comprometidas com os princípios 
da eficiência, da transparência e da accountability, estudos que investiguem instrumentos de 
governança pública ainda são incipientes. Assim, o tema se justifica devido à importância social 
que representam a transparência e a accountability da gestão pública, em adição à escassez de 
estudos na área. 

Para se compreender bem mais toda a estrutura de governança necessária às IFES, esse 
documento foi sistematizado para que se pudesse fazer uma leitura da reforma do Estado e da 
nova gestão pública, grandes precursores do processo de governança no setor público. Em 
seguida, pretende-se prospectar uma análise sobre a teoria da agência, com vistas a entender a 
relação entre principal e agente, em uma organização pública, para conceder conclusões na 
moldura das IFES. 

Em sequência, justifica-se o trabalho como uma pesquisa original e de relevante 
importância científica e social, porquanto poderá contribuir para demonstrar o nível estrutural 
de governança em um conjunto de instituições federais de ensino, através de uma análise crítica 
dessas estruturas administrativas e, possivelmente, comparar com outros órgãos que sejam 
frutos de pesquisas futuras. Acrescenta-se a ampliação das práticas de gestão que apliquem boas 
condutas de governança e agreguem o valor público. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 
 Analisar a aplicabilidade dos mecanismos de governança elaborados pelo TCU para 

a gestão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) no estado da Paraíba. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Descrever o modelo de governança utilizado pelas IFES; 
 Verificar a existência de mecanismos de governança na gestão das IFES; 
 Sistematizar e analisar os elementos e os mecanismos principais que caracterizam 

as práticas de gestão pública adotadas no contexto da organização e do 
funcionamento da IFES. 

 
Com base nessa pesquisa, poderá haver uma disseminação da importância de se criar o 

valor público com os princípios da governança. Este trabalho é delimitado pela macro área do 
planejamento institucional. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

4.1 A GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (IFES) 
 
De início, visando estabelecer um caminho teórico para se entender a gestão das IFES, 

abre-se o espaço para Pessoa (2000, p.37), que aduz: “A universidade hoje é uma das 
organizações mais complexas da sociedade. E, como tal, se defronta com a necessidade de um 
efetivo e eficiente sistema de gestão no sentido de atender às necessidades internas e as 
demandas da sociedade”. Para entender sua natureza, a forma de gerir e os atores envolvidos 
nas IFES, será essencial uma discussão coerente entre essas instituições. 

É relevante prospectar o panorama atual e a trajetória das IFES sobre os aspectos 
peculiares que envolvem sua gestão, visando garantir e compreender as nuances e as formas de 
conduzi-las. Grande parte dos trabalhos sobre esse tema é de estudos derivados de observações 
realizadas nas universidades federais. Isso não diminui a possibilidade de generalização para as 
IFES, devido à similitude na composição das estruturas presentes nas universidades e nos 
institutos federais, órgãos que representam as IFES. 

A complexidade das universidades é traduzida por suas características, que são listadas 
por Borges e Araújo (2001, p.65): 

 
As características mais importantes da organização universitária são:  Um elevado profissionalismo domina a tarefa; as operações habituais devem ser 
preparadas por especialistas; isto significa que os profissionais demandam autonomia 
no trabalho e liberdade de supervisão; os professores escolhem o que investigar e 
como ensinar, influenciam nas decisões coletivas e desenvolvem lealdades 
interinstitucionais;  As decisões são descentralizadas; em consequência, diferentes partes da 
organização podem progredir de forma diversa, com ritmos próprios obedecendo a 
circunstâncias específicas;  Coexistem concepções distintas de universidade, em função de fatores culturais, 
históricos e ambientais diferentes, presentes nas unidades que compõem a instituição; 
a multiplicidade de concepções traz dificuldades para a definição da missão, dos 
objetivos e das metas;  O poder é ambíguo e disperso; pelo fato de existirem concepções distintas, os 
indivíduos lutam internamente para fazer prevalecer suas orientações;  Há reduzida coordenação de tarefas; as estruturas são debilmente articuladas, com 
a participação de muitos atores distintos;  A universidade tem metas ambíguas e vagas; quais são as metas de uma 
universidade? Ensinar? Pesquisar? Servir à comunidade? Os objetivos prestam-se a 
diferentes interpretações, e, em função disso, também não há concordância em como 
alcançá-los;  A universidade trabalha com tecnologias diferenciadas, pelo fato de lidar com 
clientes com necessidades variadas. Assim, considerando esses preceitos estabelecidos e as disfunções do modelo 

burocrático tradicional, presente em muitas instituições públicas, existe, entre as características 
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listadas, outro fator bem mais pernicioso nas universidades, que é a presença de alguns gestores 
excessivamente burocratas, cuja gestão se resume, muitas vezes, a exigir o cumprimento, a 
qualquer custo, das normas e das regras estabelecidas e, em outras situações, a criar novas 
normas e procedimentos, acentuando o atravancar dos processos. Comportamentos dessa 
natureza têm inibido atividades criadoras, essenciais à prosperidade de toda e qualquer 
organização (PESSOA, 2000). 

Existem, nas universidades, outras dimensões de natureza especificamente 
administrativa, que se somam com essas peculiaridades e contribuem para aumentar a 
complexidade da organização universitária. Referimo-nos à dificuldade de mensurar os 
resultados da ação organizacional e à ausência de uma cultura de planejamento e outras 
exigências, além da atuação política dentro da organização (ARAÚJO E BORGES, 2001).  

Agindo assim, as universidades vão de encontro às instituições privadas, conforme 
aduzem Araújo e Borges (2001, p.66): 

 
Assim, enquanto nas organizações empresariais econômicas a avaliação detém-se 
sobre resultados verificáveis e mensuráveis imediatamente ou quase imediatamente, 
nas instituições de ensino isso não ocorre da mesma forma, tal é a dificuldade de 
pensar o que é o resultado imediato da intervenção humana nos processos de ensino-
aprendizagem e de (re)criação do conhecimento.  

O grande desafio da gestão pública é de transformar as estruturas administrativo-
burocráticas em estruturas mais flexíveis e empreendedoras. O modelo de gestão burocrático já 
não satisfaz às necessidades atuais, em termos de gestão eficiente, efetiva e eficaz. Por essa 
razão, precisa de uma nova concepção para conduzir a administração pública, qualquer que seja 
ela (universidades). 

 
4.2 NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
O início da trajetória para a concepção da Nova Administração Pública (NAP) partiu de 

um ambiente de litígio fiscal, onde era necessário mudar o paradigma burocrático, antes 
dominante, mas arranhado pela ineficiência na gestão dos recursos, além da necessidade de 
fazer uma mudança institucional no seio da atual administração pública (BRESSER-PEREIRA, 
1996). 

No cenário internacional, a New Public Management (NPM), termo em inglês da NAP, 
é concebida como uma proposta para incorporar três componentes: (a) a mercantilização - 
introdução de concorrência no mercado em produção do setor público; (b) a desagregação - 



23  

políticas e funções executivas de dissociação; e (c) a incentivação – que liga os incentivos ao 
desempenho. É evidente que, a partir disso, a NPM foi uma tentativa de replicar valores e 
práticas do setor privado no setor público, juntamente com os contratos, a concorrência e os 
incentivos, com a intenção de garantir que aqueles que trabalharam no setor privado iriam fazê-
lo também no setor público (BHATTA, 2003). 

Esse foi o panorama para erguer a NAP. Em seguida, fazendo uma leitura da estrutura 
desse novo modelo de condução do Estado, Andion (2012) informa que a NAP pode ser 
composta por três correntes: o Neo-institucionalismo, o Gerencialismo e a Boa-governança que, 
juntas, compõem um movimento de resposta à crise do Estado do Bem-estar. Entretanto, e essa 
crise não acontece de forma natural, por acaso ou devido a causas internas ao próprio Estado - 
ineficiência, falta de eficácia e efetividade - como comumente se costuma afirmar. 

 
 

CORRENTES NEOINSTITUCIONALISMO GERENCIALISMO BOA 
GOVERNANÇA 

TEORIAS 
Teoria da Agência Gerencialismo Governança 

corporativa Teoria das Escolhas Públicas 
Institucionalismo da Escolha Racional Neogerencialismo Teoria dos custos de 

transação Institucionalismo da Economia Política 
Quadro 1 – Correntes da Nova Administração Pública 
Fonte: Elaborado com base em Andion (2012)  

A partir de então, procede-se a uma leitura de cada corrente, na perspectiva de descrever 
como cada uma atua, no sentido de contribuir para transformar o antigo modelo burocrático da 
administração pública.  

No próximo tópico, apresenta-se uma revisão de literatura baseada em uma síntese dos 
principais conceitos dessas correntes. Convém ressaltar que a preocupação, aqui, não foi de 
exaurir todas as definições contidas nas teorias que estão inseridas no trabalho de Andion 
(2012), porém apresentá-las para contribuir com a linha temporal e o entendimento lógico que 
cerca o objetivo deste trabalho, apoiado na corrente da boa governança. 

 
 

4.2.1 Corrente do Neo-Institucionalismo e a Teoria da Agência 
 
Surgidos através de um dos paradigmas da nova administração pública, o neo-

institucionalismo e a teoria da agência tiveram sua concepção voltada para a regulação, que 
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visa limitar divergências, por meio de monitoramento dos ”agentes” pelo ”principal” 
(ANDION, 2012). Entender a teoria da agência é de grande valia para se compreender a 
importância da governança nos âmbitos privado e público. Em ambos os ambientes, encontram-
se ”agentes” nomeados por uma figura ”principal” e não raramente, verificam-se situações em 
que agentes agem por seus interesses, em detrimento dos interesses do principal. A governança 
tem o papel de intermediar essa relação e minimizar esses riscos (VIANA, 2010). A atuação do 
agente é de executor do planejamento definido pelo principal, o que delega a competência para 
que o agente cumpra fielmente seu papel na organização. 

Em um cenário de organizações públicas, entende-se que, embora haja conflitos de 
interesses entre os atores do Estado, do mercado e da sociedade civil, em suas relações, não se 
pode afirmar que eles sempre predominarão ou sempre estarão presentes. Os atores podem agir 
tanto em função do racionalismo e do interesse próprio quanto para satisfazer à legitimidade 
social e política, com a possibilidade de que haja convergência de interesses entre agente e 
principal (MAGALHÃES, 2011). 

Em organizações públicas, a despeito das estruturas das IFES, é possível analisar a 
influência dessa teoria tendo em vista o fato de que, na composição de suas organizações 
administrativas, elas são dotadas da forte presença da relação principal X agente. Fazendo uma 
analogia, a sociedade seria o “principal”, e o reitor dirigente máximo das IFES, o ”agente”. 

 

 Figura 1 – Relação Principal X Agente nas IFES 
Fonte: Elaboração própria 

  
Essa relação deverá ser regulada com o intuito de concretizar os interesses que o 

principal depositou no agente para conseguir seus pressupostos. Essa regulação poderá ser feita 
de diversas formas no âmbito das organizações públicas. Uma delas seria a implantação dos 
mecanismos de governança. 
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É importante ressaltar que é sobremaneira importante compreender a teoria da agência, 
com destaque para uma relação de convergência que necessita de regulação. No bojo das 
estruturas das IFES, objeto de investigação deste trabalho, encontra-se o Conselho Superior, 
um órgão máximo das IFES, que é deliberativo, normativo e consultivo, e cujos membros 
(reitor, professores, sociedade civil, comunidade, alunos, pais e servidores) conduzem as ações 
determinadas ao Conselho. Assim, poderão existir conflitos de agência na condução dessas 
ações, visto que os componentes do Conselho fazem parte de uma amostra heterogênea com 
diversas prioridades e necessidades que, muitas vezes, poderão não convergir com o principal.  
 
4.2.2 Corrente gerencialista 

 
O surgimento do gerencialismo, de acordo com o paradigma da NAP, pode ser 

explicitado por Bresser-Pereira (1996, p.10): 
 

A administração pública gerencial emergiu, na segunda metade deste século, como 
resposta à crise do Estado; como modo de enfrentar a crise fiscal; como estratégia 
para reduzir custos e tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que 
cabem ao Estado; e como um instrumento para proteger o patrimônio público contra 
os interesses do rent-seeking ou da corrupção aberta. Mais especificamente, desde os 
anos 60 ou, pelo menos, desde o início da década dos 70, crescia uma insatisfação, 
amplamente disseminada, em relação à administração pública burocrática.  

A corrente gerencialista é um forte paradigma da NAP, que pode ser caracterizada 
considerando-se vários aspectos, por se tratar de uma acentuada e abrangente tentativa de mudar 
a forma de conduzir o aparelho do Estado. Nesse diapasão, pode-se usar o que Bresser Pereira 
(1996, p.10) aborda em sua obra sobre as características que envolvem a administração pública 
gerencial: 

 
Algumas características básicas definem a administração pública gerencial. É 
orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os políticos 
e os funcionários públicos são merecedores de um grau real ainda que limitado de 
confiança; como estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade 
e à inovação; o instrumento mediante o qual se faz o controle sobre os órgãos 
descentralizados é o contrato de gestão.   

No histórico sobre a criação da corrente gerencialista, consta que ela emergiu da 
experiência do Estado gerencial como uma resposta à transformação cultural e política que 
ocorreu na Grã-Bretanha, entre as décadas de 80 e 90, impressa sobre o governo de Margareth 
Tatcher e de Jonh Major (CLARKE; NEWMAN, 2012). 
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Seguindo o traçado da existência do gerencialismo, vimos que Osborne e Gaebler 
(1995), autores da administração gerencial, concebiam o gerencialismo como uma corrente que 
poderia transmutar o Estado e em que nasceria uma nova concepção de interação entre o 
governo e a sociedade, em busca de alterar a atual relação de arrogância da burocracia no trato 
com os cidadãos. Assim, seria idêntica a relação entre a empresa e o cliente. 

A concepção de administração pública gerencial é um grande corte na trajetória da 
administração pública burocrática, que se caracterizava por ser voltada, em um de seus aspectos, 
para um grande rigor nos procedimentos, muitas vezes, em detrimento dos produtos ou serviços 
prestados. A administração pública gerencial ou nova gestão pública é um modelo normativo 
pós-burocrático para estruturar e gerir a administração pública baseado em valores de 
eficiência, eficácia e competitividade (SECCHI, 2009). 

E o quais seriam as outras mudanças imprimidas pelo modelo de gerencialismo no setor 
público? Em termos práticos, a privatização de empresas nacionalizadas no pós-guerra, a 
desregulamentação, a devolução de atividades governamentais à iniciativa privada ou à 
comunidade e as constantes tentativas de reduzir os gastos públicos direcionados à redução de 
custos e ao aumento da eficiência e da produtividade da organização. Essas foram as medidas 
adotadas na Grã-Bretanha inicialmente (ABRUCIO, 1997). 

O modelo gerencial tinha atrelado a sua filosofia, além das já mencionadas, o fato de 
que, mesmo onde os serviços públicos não foram totalmente privatizados, pois muitos 
permaneceram sob o controle do setor público, era exigido que tivessem um desempenho, como 
se estivessem em um mercado competitivo, experiência ainda não vista pela burocracia 
(CLARKE; NEWMAN, 2012). Então, exigia-se que a gestão dos serviços públicos fosse 
semelhante à de negócios. Esse ethos era visto como personificado na figura do gerente, em 
contraposição ao político tradicional e profissional ou ao administrador. Dessa forma, 
introduziram-se novas lógicas na forma de tomar decisões que privilegiavam economia e 
eficiência, em contraposição a outros valores públicos (CLARKE; NEWMAN, 2012). 

 
 

4.2.3 Corrente da boa governança 
  
De início, pode-se destacar que a discussão teórica sobre a governança vem adicionando 

o fato de que a terminologia da palavra é, muitas vezes, atrelada a uma gama de ações e 
interações que visam a uma maior participação das partes interessadas na condução da estrutura 
de atividades do Estado. 
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Seu significado original continha um entendimento associado ao debate político-
desenvolvimentista, no qual o termo era usado para se referir a políticas de desenvolvimento 
que se orientavam por determinados pressupostos sobre elementos estruturais (como gestão, 
responsabilidades, transparência e legalidade do setor público) considerados necessários ao 
desenvolvimento de todas as sociedades (KISSLER E HEIDMANN, 2006). 

No sentido da gestão interinstitucional, pode-se aludir que a governança no setor público 
se refere à administração das agências do setor público, por meio dos princípios de governança 
corporativa do setor privado, que são totalmente aplicáveis no setor geral do Estado, em que as 
agências de serviços não públicos são agrupadas (BHATTA, 2003). Ainda sobre a semântica 
da palavra, depreende-se que o surgimento de inúmeras definições sobre o termo governança, 
com base na literatura acadêmica, retrata a importância do tema na agenda atual da sociedade, 
no que tange ao seu relacionamento com o Estado. 

Analogamente, a palavra governança também pode ser entendida como um sistema que 
engloba a direção, o gerenciamento, o controle e a prestação de contas, envolvendo a política, 
as diretrizes, o planejamento estratégico e os riscos decorrentes da área de atuação da instituição 
(VIEIRA E POSSATI, 2011). Margeando os conceitos postos, a governança consiste nas 
tradições e nas instituições por meio das quais a autoridade de um país é exercida. Inclui o 
processo pelo qual os governos são selecionados, monitorados e repostos; a capacidade dos 
governos de formular e implementar políticas públicas e o respeito aos cidadãos e às instituições 
que governam suas interações econômicas e sociais. Consideram-se dimensões de governança 
pública: a liberdade de voto e de voz; a estabilidade política e a ausência de violência; a 
efetividade governamental; a qualidade regulatória; a aplicação efetiva das leis e o controle de 
corrupção (THE WORLD BANK, 2009 apud CAVALCANTE, 2011). 

Ancorado na base da teoria sobre o conteúdo, foi criado um quadro-resumo de aspectos 
sobre o termo governance, conforme Secchi (2009, p.358-9): 

  
 

ASPECTOS CONCEITOS 
ESTUDOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS Concebem a governança como mudanças nas relações 

de poder entre estados no presente cenário 
internacional. Os chamados teóricos globalizadores 
(globalizers), de tradição liberal, veem governance 
como a derrocada do modelo de relações 
internacionais vigente desde o Século XVII, onde o 
Estado-nação sempre foi tido como ator individual, e 
a transição a um modelo colaborativo de relação 
interestatal e entre atores estatais e não estatais na 
solução de problemas coletivos internacionais. 
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Governança, nesse sentido, denota o processo de 
estabelecimento de mecanismos horizontais de 
colaboração para lidar com problemas transnacionais 
como tráfico de drogas, terrorismo e emergências 
ambientais. 

TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO Tratam a governança como um conjunto adequado de 
práticas democráticas e de gestão que ajudam os países 
a melhorar suas condições de desenvolvimento 
econômico e social.”Boa governança”é, portanto, a 
combinação de boas práticas de gestão pública. O 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 
Mundial exigem”boa governança”como requisito para 
países em via de desenvolvimento receberem recursos 
econômicos e apoio técnico. Áreas de aplicação das 
boas práticas são aquelas envolvidas na melhora da 
eficiência administrativa, da accountability 
democrática, e de combate à corrupção como 
exemplos de”elementos essenciais de um framework 
no qual economias conseguem prosperar”(IMF, 
2003:1). 

EMPRESARIAL-CONTÁBIL Um conjunto de princípios básicos para aumentar a 
efetividade de controle por parte de stakeholders e 
autoridades de mercado sobre organizações privadas 
de capital aberto. Exemplos de princípios 
institucionais de governança são: a articulação entre 
autoridades para controlar o respeito à legislação e a 
garantia de integridade e objetividade pelas 
autoridades reguladoras do mercado. Exemplos de 
princípios de governança para empresas privadas são: 
a participação proporcional de acionistas na tomada de 
decisão estratégica, a cooperação de empresas 
privadas com organizações externas (sindicatos, 
credores etc.) e stakeholders internos (empregados), 
além de transparência nas informações e 
responsabilização dos executivos do quadro dirigente 
perante os acionistas (OECD, 2004). 

Quadro 2 – Aspectos da governança 
Fonte: Elaborado a partir de Secchi (2009)  

A linha de raciocínio teórico sobre governança adotada nesse documento está 
sedimentada na corporate governance ou governança corporativa (governança das 
instituições). No quadro 2, apresentam-se dois aspectos inseridos na corporate governance: as 
teorias do desenvolvimento que, na lógica, defendem práticas de culturas democráticas de 
gestão nas organizações e a propagação dessa cultura no seio da administração pública, e o 
empresarial-contábil, que se preocupa com o controle por parte dos stakeholders.  
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4.3 CONCEITOS E PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO SETOR 
PÚBLICO 

 
Na história, é recente a tentativa de, no bojo das ferramentas de gestão, adotar, nas 

estruturas do governo, a governança corporativa. Isso porque só no final dos anos 90 e início 
dos anos 2000, mais precisamente, no ano de 1995, surgiram as primeiras intenções e 
documentos sobre a utilização da governança corporativa na seara pública. Alguns dos 
precursores foram a Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) e the 
Australian National Audit Office (ANAO) (RYAN e NG, 2000). 

Na governança corporativa, existe uma forte conexão entre a governança e a teoria da 
agência, a qual visa compreender a relação entre o principal e o agente. No setor público, essa 
relação pode ser exemplificada com os gestores (o agente) e os cidadãos (o principal).  Andrade 
(2005) assevera que a “Governança corporativa é o conjunto de princípios e práticas que 
procuram minimizar os potenciais conflitos de interesse entre o agente e o principal, bem como 
entre os demais stakeholders”. 

Ainda sobre o conceito do termo governança corporativa, existe a definição elaborada 
por ANAO (2002), que enuncia: embora o termo ‘governança corporativa’ não tenha uma 
definição única aceita, ele é, geralmente, entendido como um termo abragente, na organização 
em que é administrada, em suas estruturas corporativas e em outras estruturas, como por 
exemplo, a cultura, as políticas e estratégias, além das maneiras pelas quais se lida com seus 
diversos públicos. 

Em um prisma similar, a governança corporativa, conforme o IBGC (2009, p 19), 
traduz-se como 

 
um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, 
Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança Corporativa 
convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 
finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para sua longevidade.   

Ainda segundo o IBGC, são quatro os postulados ambientais que sustentariam o 
conceito de governança corporativa (IBGE, 2009, p.19): 

 
Transparência: Mais do que a obrigação de informar e o desejo de disponibilizar 
para as partes interessadas. As informações que sejam de seu interesse e não apenas 
aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência 
resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa 
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com terceiros. Não deve restringir-se. Ao desempenho econômico-financeiro, 
contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 
gerencial e que conduzem a criação de valor. 
Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 
interessadas (Stakeholders). Atitudes ou politicas discriminatórias, sob qualquer 
pretexto, são totalmente inaceitáveis. 
Prestação de Contas (accountability): Os agentes de governança devem prestar 
contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 
omissões. 
Responsabilidade Corporativa: Os agentes de governança devem zelar pela 
sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade, incorporando 
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

  

Figura 2 – Princípios de governança segundo o IBGC 
Fonte: Elaborado com base em IBGC 2009 

 
Já segundo Andrade (2005), a governança corporativa está basilada na tríade 

transparência (disclosure), prestação de contas (accountability) e equidade (fairness).  
Fazendo um apanhado dessa tríade (transparência, prestação de contas e equidade), 

temos que, feita a apropriação desses termos, o Estado estaria inserido em um contexto de 
vanguarda, com o intuito de mudar o atual paradigma estruturante da administração pública 
brasileira, que se encontra em estágio inicial da utilização desses pressupostos. O componente 
da transparência (disclosure) dispõe que um mercado só atingirá a eficiência quando todas as 
informações forem colocadas à disposição de todos de forma transparente e simultânea e 
quando todos souberem quais são as regras e as condições do mercado (ANDRADE, 2005). 

Governança corporativa

Transparência

Prestação de contas

Responsabilidade corporativa

Equidade
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Em relação à prestação de contas (accountability), traz a menção de que empresas de 
capital aberto são obrigadas a prestar informações econômico-financeiras auditadas 
externamente, além das informações obrigatórias exigidas. Quanto ao último princípio de 
equidade (fairness), o IBGC (1999) relata que o relacionamento entre os agentes da governança 
corporativa e as diferentes classes de proprietários deve ser caracterizado pelo tratamento justo 
e equânime. 

 

 
Figura 3 – Princípios de governança - Andrade 
Fonte: Elaborado com base em Andrade - 2005  

Em cada princípio estabelecido que norteia a governança, é possível detalhar, com 
desdobramentos, as ações necessárias para efetivar os princípios de governança corporativa, 
mesmo que elas sejam aplicadas nas relações em organizações públicas. O detalhamento dessas 
ações é fruto de observação desse documento, que trará exemplos desses estratos, pelo fato de 
o foco ser a governança institucional ou governança corporativa. Cabe destacar, ainda, que a 
governança corporativa originou-se nas empresas de capital aberto, portanto, são evidentes os 
objetivos paralelos entre o setor público e a iniciativa empresarial na conjugação dos princípios 
de governança. Apesar disso, tanto no setor privado quanto no público, há uma tendência cada 
vez mais crescente a se exigirem responsabilidade e transparência e a se conscientizar sobre a 
necessidade de utilizar freios e contrapesos (DAR, 2000). 

A diferença entre o setor empresarial e o setor governamental é exemplificada por seus 
documentos publicados, além da forma como atrai a atenção do público. As empresas publicam 
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Fairness

Accountability



32  

suas demonstrações financeiras baseadas na ideia de que o lucro é apropriado, e os diretores 
são responsáveis pelos stakeholders. O Governo publica seu orçamento, em que a discussão se 
centra em propostas políticas. Em ambos os setores, há uma tendência natural a aumentar a 
transparência (DAR, 2000). 

A governança corporativa destaca-se em ambientes conturbados nas organizações 
públicas, como casos de malversação de dinheiro público e atos de corrupção, que são 
comumente citados como agravantes que despertam uma corrida em busca de mecanismos de 
controle e regulação, na tentativa de inibir essas práticas. No Brasil, casos recentes de corrupção 
em organizações públicas tiveram como medida paliativa a criação de estruturas de governança 
corporativa, visando também à prática de boa governança e à preservação do valor público das 
organizações. 

A boa governança procura aperfeiçoar as práticas de gestão eficiente. A boa governança 
corporativa requer clara definição de responsabilidade e clara compreensão dos 
relacionamentos entre as partes interessadas da organização e os responsáveis por administrar 
seus recursos e produzir seus resultados (FILHO E PICOLIN, 2008). A governança se 
concentra nas partes interessadas da organização, nos objetivos a ela associados e à 
responsabilidade de gerir a organização para atingir esses objetivos. Afinal, a base de existência 
de uma organização é alcançar determinados objetivos em nome dos seus stakeholders. O 
objetivo do governo é de criar salvaguardas por meio das quais possa atingir esses objetivos, 
tendo em conta a responsabilidade da administração nesse respeito. Para isso, a organização 
deve ser gerida, controlada e responsável por suas atividades, em muitos casos, através de um 
supervisor nomeado em nome das partes interessadas. Consequentemente, a governança do 
governo, na realidade, compreende a gestão, o controle, a supervisão e a responsabilidade 
(DAR, 2000). 

ANAO (2002) assevera que, independentemente da estrutura que é usada, a boa 
governança corporativa, nos setores público e privado, exige três pressupostos fundamentais: 

 
 uma identificação clara e a articulação das definições de responsabilidade; 
 uma compreensão real das relações entre as partes interessadas da organização e 
aqueles que foram confiados para gerir seus recursos e entregar seus resultados; e 

 o apoio de gestão, em especial, a partir do topo de uma organização. 
 
No próximo item, apresenta-se uma breve descrição das experiências encontradas sobre 

as estruturas de governança corporativa para o setor público. 
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4.3.1 A experiência britânica e a australiana de governança corporativa no setor público 

 
Preliminarmente, o Reino Unido vivenciou a inclusão da governança corporativa na 

administração pública, depois da inciativa de regular o setor privado, através da formação do 
Comitê Cadbury, depois de cuja criação, em 1992, foi elaborado o Relatório Cadbury, que 
continha estes princípios de governança corporativa: abertura ou transparência, integridade e 
prestação de contas ou responsabilidade (RYAN e NG, 2000). 

Três anos se passaram. Segundo Ryan e Ng (2000), o surgimento desse relatório 
impulsionou a confecção da primeira estrutura de governança corporativa do setor público no 
Reino Unido - o Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). O Instituto 
Britânico de Contabilidade e Finanças Públicas divulgou o ‘Corporate governance framework’, 
que pode ser traduzido como a estrutura de governança corporativa, no ano de 1995. 

A estrutura elaborada pelo CIPFA incorporou fortemente os princípios estabelecidos 
pelo Relatório Cadbury e manteve os seus princípios basilares - transparência, integridade e 
responsabilidade - entretanto promoveu algumas adaptações ao setor público, que foram 
constituídas com base na adição dos preceitos da honestidade, elevados padrões de decência e 
probidade na administração de agências públicas. Assim, foi possível incluir informações sobre 
a necessidade do desempenho das instituições públicas (RYAN e NG, 2000). 

Uma das grandes virtudes da estrutura elaborada pelo CIFPA era a dimensão da 
liderança, que discorria sobre o padrão de conduta dos titulares de cargos públicos, para que 
eles assegurassem um alto nível do padrão de decência na vida pública (RYAN; NG, 2000). 
Nessa perspectiva, é importante que haja unidade para oferecer melhores serviços a custos 
reduzidos e que essa unidade não seja sufocada pela burocracia desnecessária. Isso é ainda mais 
essencial para manter a honestidade com o gasto do dinheiro público e assegurar que os valores 
tradicionais do setor público não sejam negligenciados no esforço para maximizar a economia 
e a eficiência (IFAC, 2001). 

Conclui-se que a experiência britânica foi uma das pioneiras na produção de um 
constructo específico para o setor público, com base em um modelo percussor advindo da 
gestão privada, como a dimensão liderança, destacada como uma das mais importantes, e cuja 
estrutura conceitual é fundamentada na tríade transparência, integridade e responsabilização. 

A experiência australiana também foi considerada uma das mais relevantes durante o 
surgimento dos modelos de governança corporativa no setor público, e seu modelo foi 
desenvolvido pelo Australian National Audit Oficce (ANAO) (MELLO, 2006; MAGALHÃES, 
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2011). Segundo Ryan e Ng (2000), o ANAO, na Austrália, desenvolveu cinco princípios 
operacionais fundamentais para a construção do modelo de governança corporativa australiana, 
quais sejam: 

1. Liderança 
O papel do The Chief Executive Officer’s (CEO) na governança é essencial. A eficácia 

de uma agência se reflete na forma como a organização trabalha, sob a liderança do CEO. Além 
do CEO, a gerência executiva deve ter uma capacidade coletiva de promover liderança. 

2. Ambiente de gerenciamento 
O ambiente de uma agência de gestão põe em prática os princípios gerais em que atua, 

os quais incluem a fixação de objetivos claros e um quadro ético adequado, a definição de 
papéis e de responsabilidades, a implementação de planejamento de negócios e o incentivo à 
avaliação de risco do negócio. 

3. Gestão de riscos 
Estabelece um processo de identificação, análise e mitigação de riscos que poderiam 

impedir uma agência de alcançar os seus objetivos. Também faz ligações entre os riscos e os 
retornos de recursos e prioridades, colocando os mecanismos de controle existentes para gerir 
o risco em toda a organização, através do desenvolvimento de planos de fraude e gestão de 
risco. 

4. Acompanhamento 
Avalia periodicamente os sistemas de controle para assegurar a continuidade da eficácia 

na prossecução dos objetivos da agência. 
5. Accountability 
A responsabilidade de uma agência de governo é de prestar contas, através do CEO, ao 

ministro responsável e ao Parlamento. A accountability é conseguida através da não 
conformidade de relatórios internos e externos e do desempenho relativo aos seus objetivos. 

Esses dois países servem para entender as raízes do desenvolvimento do modelo 
brasileiro de governança, que parte da base vista até os modelos e os conceitos de governança 
corporativa no setor público. 

 
4.3.2 A experiência brasileira: princípios, diretrizes e níveis de análise de governança segundo 
o TCU 

 
O Tribunal de Contas da União (TCU) é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ao qual 

a Constituição Federal de 1988 conferiu o papel de auxiliar o Congresso Nacional no exercício 
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do controle externo (CF, 1988). Em uma de suas ações institucionais, com base nos 
direcionamentos internacionais da busca pela melhoria da administração pública, confeccionou, 
em 2014, um documento intitulado ”Governança Pública: referencial básico de governança 
aplicável a órgão e a entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria”. Esse 
documento traz vários conceitos e pressupostos sobre a análise da governança no setor público 
(TCU, 2014). 

A corte de contas federal foi escolhida, neste trabalho, para subsidiar as análises por 
dois motivos: o de que esse órgão é o detentor do poder de fiscalizar os órgãos da administração 
pública federal, o que exerce uma forte influência nas práticas de gestão dos órgãos 
jurisdicionados, que procuram atuar em sintonia com os preceitos do TCU, e o pioneirismo na 
elaboração de manual de práticas de governança para órgãos da administração pública. Assim, 
em atenção a esses motivos e por causa do recente lançamento desse documento de governança, 
a base da análise, nos casos desta investigação, tomou como estrutura guiante o contido nesse 
documento do TCU. 

O TCU (2014, p.49) define o termo governança instado, em seu documento para o setor 
público, como “os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 
direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade”.  

As definições referentes aos princípios fundamentais de governança no setor público, 
segundo o TCU, estão listadas no quadro 2: 

 
PRINCÍPIOS DEFINICÕES 
Legitimidade Princípio jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito e 

critério informativo do controle externo da administração pública que 
amplia a incidência do controle para além da aplicação isolada do 
critério da legalidade. Não basta verificar se a lei foi cumprida, mas se 
o interesse público, o bem comum, foi alcançado. Admite o ceticismo 
profissional de que nem sempre o que é legal é legítimo (BRASIL, 2012). 

Equidade Promover a equidade é garantir as condições para que todos tenham 
acesso ao exercício de seus direitos civis - liberdade de expressão, de 
acesso à informação, de associação, de voto, igualdade entre gêneros -, 
políticos e sociais - saúde, educação, moradia, segurança (BRASIL, 
2010c). 

Responsabilidade Diz respeito ao zelo que os agentes de governança devem ter pela 
sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade, 
incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição 
dos negócios e operações (IBGC, 2010). 

Eficiência É fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor custo 
possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de 
buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto 
(BRASIL, 2010c). 

Probidade Trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar probidade, zelo, 
economia e observância às regras e aos procedimentos do órgão ao 
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utilizar, arrecadar, gerenciar e administrar bens e valores públicos. 
Enfim, refere-se à obrigação que têm os servidores de demonstrar serem 
dignos de confiança (IFAC, 2001). 

Transparência Caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as informações 
relativas à organização pública, sendo um dos requisitos de controle do 
Estado pela sociedade civil. A adequada transparência resulta em um 
clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações de órgãos e 
entidades com terceiros. 

Accountability As normas de auditoria da Intosai conceituam accountability como a 
obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado 
recursos, incluídas as empresas e as organizações públicas, de assumir 
as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes 
foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas 
responsabilidades (BRASIL, 2011). Espera-se que os agentes de 
governança prestem contas de sua atuação de forma voluntária, 
assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões 
(IBGC, 2010). 

Quadro 3 – Princípios de Governança TCU (2014) 
Fonte: Elaborado com base no TCU (2014)  

Adotando esses sete princípios basilares, destacados no quadro 3 e contidos no 
documento do TCU sobre governança, adiciona-se o fator de fundamental importância para 
aplicá-los. De acordo com a literatura apresentada, os órgãos públicos não dispõem de manuais 
para implementar a governança pública. 

A figura 4 apresenta um esquema sobre os mecanismos de governança e seus elementos. 
Para alcançar o objetivo final, que são os mecanismos de governança, utiliza-se uma sequência 
lógica. 

 

 
Figura 4 – Níveis de análise do referencial básico sobre governança 
Fonte: Retirado de TCU 2014 
 
A figura 5 mostra o esquema de distribuição dos componentes entre os mecanismos de 

governança, para ilustrar cada componente em seu respectivo mecanismo. 
 

Itens de controle Práticas Componentes Mecanismos de governança
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 Figura 5 – Componentes do mecanismo de governança 
Fonte: TCU (2014)   

Um dos principais mecanismos é a liderança com foco na governança, repetidamente 
apresentada na literatura e sistematizada em vários estudos sobre o tema, geralmente 
classificadas como ‘abordagens da liderança’.  

Marques (2007, p.19) refere que  
 

a governança do sector público requer liderança desde o governo e/ou do órgão 
executivo da organização. Um quadro efectivo requer a clara identificação e 
articulação da responsabilidade, bem como a compreensão real e apreciação das várias 
relações entre os stakeholders da organização e aqueles que são responsáveis pela 
gestão dos recursos e obtenção dos desejados resultados (outcomes). 

 

  
Figura 6 – Mecanismos de Governança 
segundo o TCU 
Fonte: Elaborado com base no TCU 2014 
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Um importante papel atribuído às organizações públicas é o de, por meio dos serviços 

prestados, ampliar, de forma sistêmica e integrada, o bem-estar social e as oportunidades para 
os cidadãos. Para cumprir bem sua função, a administração pública deve dispor dos recursos 
adequados e do capital humano necessário para atuar com eficácia, eficiência, efetividade e 
economicidade em benefício da sociedade. Para isso, é importante traçar claramente seus 
objetivos, definir sua estratégia de atuação e adotar ferramentas capazes de orientar as ações de 
melhoria (TCU, 2014). 

 Em relação ao tópico controle o estudo do IFAC (2001), aponta que as organizações 
sociais e entidades do setor público precisam garantir que sistemas eficazes de gestão de risco 
serão estabelecidos como parte do quadro de controle. O corpo diretivo precisa identificar riscos 
internos e externos, em uma base contínua, para que ele possa reagir a (ou iniciar) mudanças de 
uma maneira apropriada e oportuna. 

 
 

COMPONENTES PRÁTICAS RELACIONADAS 
L1 - PESSOAS E COMPETÊNCIAS - Estabelecer e dar transparência ao processo de 

seleção de membros de conselho de administração ou 
equivalente e da alta administração. 
- Estabelecer sistema de avaliação de desempenho de 
membros da alta administração. 
- Garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, de 
membros de conselho de administração ou equivalente 
e da alta administração seja transparente e adequado 
para atrair bons profissionais e estimulá-los a se 
manterem focados nos resultados organizacionais. 

L2 - PRINCÍPIOS E COMPORTAMENTOS - Adotar código de ética e conduta que defina padrões 
de comportamento dos membros do conselho de 
administração ou equivalente e da alta administração. 
- Estabelecer mecanismos de controle para evitar que 
preconceitos, vieses ou conflitos de interesse 
influenciem as decisões e as ações de membros do 
conselho de administração ou equivalente e da alta 
administração. 
- Estabelecer mecanismos para garantir que a alta 
administração atue de acordo com padrões de 
comportamento baseados nos valores e princípios 
constitucionais, legais e organizacionais e no código 
de ética e conduta adotado. 

L3 - LIDERANÇA ORGANIZACIONAL - Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da 
organização, especialmente quanto ao alcance de 
metas organizacionais. 
- Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas 
e diretrizes para a gestão da organização e pelo alcance 
dos resultados previstos. 
- Assegurar, por meio de política de delegação e 
reserva de poderes, a capacidade das instâncias 
internas de governança de avaliar, direcionar e 
monitorar a organização. 
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- Responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle 
interno. 

L4 - SISTEMA DE GOVERNANÇA - Estabelecer as instâncias internas de governança da 
organização. 
- Garantir o balanceamento de poder e a segregação de 
funções críticas. 
- Estabelecer o sistema de governança da organização 
e divulgá-lo para as partes interessadas. 

E1 - RELACIONAMENTO COM PARTES 
INTERESSADAS 

- Estabelecer e divulgar canais de comunicação com 
as diferentes partes interessadas e assegurar sua 
efetividade, consideradas as características e 
possibilidades de acesso de cada público-alvo. 
- Promover a participação social, com envolvimento 
dos usuários, da sociedade e das demais partes 
interessadas na governança da organização. 
- Estabelecer relação objetiva e profissional com a 
mídia, com outras organizações e com auditores. 
- Assegurar que decisões, estratégias, políticas, 
programas, planos, ações, serviços e produtos de 
responsabilidade da organização atendam ao maior 
número possível de partes interessadas, de modo 
balanceado, sem permitir a predominância dos 
interesses de pessoas ou grupos. 

E2 - ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL - Estabelecer modelo de gestão da estratégia que 
considere aspectos como transparência e 
envolvimento das partes interessadas. 
- Estabelecer a estratégia da organização. 
- Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os 
principais indicadores e o desempenho da 
organização. 

E3 - ALINHAMENTO 
TRANSORGANIZACIONAL 

- Estabelecer mecanismos de atuação conjunta com 
vistas a formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação de políticas transversais e descentralizadas. 

C1 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE 
INTERNO 

- Dar transparência da organização às partes 
interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos 
termos da lei. 
- Prestar contas da implementação e dos resultados dos 
sistemas de governança e de gestão, de acordo com a 
legislação vigente e com o princípio de accountability. 
- Avaliar a imagem da organização e a satisfação das 
partes interessadas com seus serviços e produtos. 
- Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de 
irregularidades, promovendo a responsabilização em 
caso de comprovação. 

C2 - AUDITORIA INTERNA - Estabelecer a função de auditoria interna. 
- Prover condições para que a auditoria interna seja 
independente e proficiente. 
- Assegurar que a auditoria interna adicione valor à 
organização. 

C3- ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA - Dar transparência da organização às partes 
interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos 
termos da lei. 
- Prestar contas da implementação e dos resultados dos 
sistemas de governança e de gestão, de acordo com a 
legislação vigente e com o princípio de accountability. 
- Avaliar a imagem da organização e a satisfação das 
partes interessadas com seus serviços e produtos. 
- Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de 
irregularidades e promover a responsabilização em 
caso de comprovação. 
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Quadro 4 – Práticas relacionadas aos componentes de governança 
Fonte: Elaborado com base no TCU 2014 

 
As práticas relacionadas aos componentes de governança propõem um detalhamento 

das ações necessárias para o alcance dos mecanismos da prática da boa governança. Essas 
práticas funcionam como ingredientes a serem aplicados nas organizações públicas, onde 
poderão contribuir para obter o que é proposto nos mecanismos de governança. Assim, é 
necessário verificar a abordagem das práticas no contexto das organizações públicas, visando a 
sua aplicabilidade, com o objetivo de assegurar a boa governança. 
 
4.4 ESTUDOS SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO SETOR PÚBLICO 
BRASILEIRO 

 
Neste tópico, apresenta-se um levantamento de artigos e dissertações feito nas 

plataformas Scielo, Capes e Google Acadêmico, com o intuito de fazer uma revisão cronológica 
desses trabalhos efetuados sobre a temática no setor público brasileiro, sem que se tenham 
exaurido todas as pesquisas realizadas nesse período. 

Na história recente da governança corporativa nas instituições públicas brasileiras, um 
dos pesquisadores percursores foi Mello (2006), levando em consideração o enfoque dado à 
administração direta, pois, na administração indireta, existem as empresas públicas, onde o 
tratamento dado a elas se assemelha ao que é dado às empresas do ramo privado. Então, a 
análise é diferenciada. Isso nos remete à governança do setor privado, que não está nos 
direcionamentos deste trabalho. 

Um dos pioneiros dessa temática foi o trabalho de Mello, uma dissertação de Mestrado, 
em que o autor investigou a aplicabilidade do estudo 13 do IFAC, para avaliar se a governança 
corporativa pode contribuir positivamente para melhorar a administração pública federal 
brasileira, no período referente à gestão dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luís 
Inácio Lula da Silva (MELLO, 2006). Mello (2006) analisou os procedimentos de governança 
em relação aos padrões de comportamento, à estrutura, aos processos organizacionais, ao 
controle e os relatórios externos. Nos achados sobre padrões de governança, só foram 
encontrados elementos mínimos que se reportam ao padrão de governança analisado. Em 
estrutura e processos organizacionais, o item comunicação com a sociedade não estava 
implantado, assim como nos processos de contratação de servidores não concursados. No 
procedimento controle, foram identificados apenas os padrões mínimos no governo federal. Por 
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último, em análise dos relatórios externos, só se adotam os relatórios de externos de auditoria 
na gestão do governo federal. 

Em 2008, Benedicto, Rodrigues e Abbud desenvolveram um estudo com o objetivo de 
analisar a aplicabilidade da governança corporativa nas organizações públicas e de verificar, à 
luz de diversos autores, as possibilidades de se aplicarem tais práticas de governança nas 
administrações públicas, através de dois grandes sistemas: o anglo-saxão e o nipo-germânico. 
O autor concluiu a pesquisa afirmando que a governança corporativa é imprescindível para 
qualquer organização, seja pública ou privada, e aplicável a organizações públicas. 

No ano de 2010, foi publicado o trabalho de Bogoni et. al, um relatório de administração 
para o setor público, com base no modelo da Comissão de Valores Mobiliários e nos princípios 
de governança corporativa. Os municípios deveriam prestar informações à sociedade, seguindo 
um modelo padrão baseado na literatura de governança corporativa. Os autores constataram 
que os relatórios apresentados pelos municípios pesquisados não continham informações de 
fácil compreensão e eram estritamente quantitativos. Assim, foi proposto um relatório que 
sanasse essas problemáticas. 

Viana (2010) elaborou uma dissertação de Mestrado com enfoque na administração 
pública municipal, com o objetivo de apurar o envolvimento da implementação dos princípios 
de governança nos resultados fiscais. Os achados do trabalho retrataram que, quantitativamente, 
há indícios de que os municípios que tenham inserido mecanismos de governança obtenham 
melhores resultados fiscais em comparação com os que não têm. 

Em 2011, Magalhães abordou a existência de aspectos de governança no TCU, como o 
problema de agência, accountability, assimetria de informação e alinhamento de interesses. 
Esses aspectos estão contidos nos modelos de governança já apresentados. Em sua análise, 
observou que a governança em organizações públicas é complexa e que é preciso aperfeiçoar 
as práticas existentes para garantir sua efetividade. 

Também no ano de 2011, Cavalcante desenvolveu uma pesquisa em que tratou de 
observar a existência das dimensões de governança em comum, contidas nos estudos do IFAC, 
INTOSAI e ANAO, no âmbito das controladorias estaduais e da controladoria federal. Com 
base nas dimensões utilizadas, o autor concluiu que as controladorias carregam os princípios 
norteadores atribuídos a cada dimensão posta no modelo de governança instituído. 

Finalizando a trajetória, Silva (2012) fez uma pesquisa para saber quais práticas da boa 
governança estão evidenciadas nos Relatórios de Gestão do Fundo Nacional de Educação 
(FNDE), de acordo com os códigos orientadores para o setor público favorecendo o disclosure 
público. Para isso, seguiu os mesmos padrões de comportamento apresentados por Mello 
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(2006): estrutura e processos organizacionais, controle e relatórios externos. Seus resultados, 
apresentados quantitativamente, apontaram que esses padrões estão evidentes na gestão do 
FNDE com um índice de 58% de aplicação. 

Com essa trajetória, temos a repercussão do assunto governança corporativa no setor 
público e a importância de as agências públicas brasileiras a compreenderem. 

 
Ano Autor Perspectivas analisadas 
2006 Mello Princípios de governança contidos 

no estudo 13 do IFAC aplicados à 
Administração Pública Federal. 

2008 Benedicto, Rodrigues e Abbud Práticas de governança corporativa 
nas organizações, verificadas à luz 
de diversos autores dos sistemas 
nipo-germânico e anglo-saxão. 

2010 Bogoni et. al. Criação de um relatório de 
administração para o setor público, 
com base no modelo da Comissão 
de Valores Mobiliários e os 
princípios de governança 
corporativa. 

2010 Viana Princípios de governança contidos 
na Lei de Responsabilidade Fiscal 
aplicados em municípios. 

2011 Magalhães Verificou a existência dos aspectos 
de governança no TCU (problemas 
de agência, accountability, 
assimetria de informação e 
alinhamento de interesses) 

2011 Cavalcante Dimensões de governança em 
comum, contidas nos estudos do 
IFAC, INTOSAI e ANAO. 

2012 Silva Analisou quais práticas da boa 
governança estão evidenciadas nos 
Relatórios de Gestão do Fundo 
Nacional de Educação (FNDE) de 
acordo com os códigos 
orientadores para o setor público 
favorecendo o disclosure público. 

Quadro 5 – Resumo dos exemplos de pesquisas sobre governança corporativa no setor público brasileiro 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Neste capítulo, apresentam-se a metodologia que foi empregada para atingir os objetivos 

propostos para a realização deste estudo, a estratégia de pesquisa adotada, o universo no qual 
os sujeitos estão inseridos, o processo de coleta dos dados e os procedimentos de análise dos 
resultados aplicados. 
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5.1 TIPO DE PESQUISA 
 
Na perspectiva epistemológica, para tentar responder ao problema de pesquisa, foram 

utilizadas ferramentas para subsidiar a elucidação à luz da ciência. Primeiramente, o prisma do 
tipo de pesquisa sobre o enfoque da taxonomia de Vergara (2013) é relacionado quanto aos s 
fins e aos meios.  

Em relação aos meios, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, documental, em que, 
segundo Marconi e Lakatos (2013), a fonte de coleta dos dados baseia-se em documentos 
escritos ou não e constitui o que se denomina de fontes primárias. Neste estudo, essa 
classificação foi feita utilizando-se, preponderantemente, em fontes documentais como 
bibliografias e manuais sobre governança no setor público e resoluções das instituições 
analisadas, contendo suas estruturas organizacionais. Também foi conduzida uma pesquisa de 
campo, configurada como um estudo de caso que, conforme Gil (2012, p.57), “é caracterizado 
pelo estudo profundo de um ou pouco objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo 
e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 
considerados”. O estudo investiga, ainda, um fenômeno contemporâneo em seu contexto com 
o mundo real (YIN, 2015). Tal escolha se deve ao fato de tentar elucidar a aplicação dos 
mecanismos de governança corporativa na estrutura das IFES. 

Quanto aos fins, esta pesquisa é de natureza descritiva, que, conforme Gil (2012), visa 
descrever as características de determinado fenômeno e estabelecer relações entre as variáveis. 
O norte deste estudo, dentre os destacados ao longo do trabalho, foram a contribuição e a 
ampliação do conhecimento sobre os mecanismos de governança no setor público, ao analisar 
a abordagem criada pelo TCU e sua disposição para ser aplicada em órgãos públicos. 

Há que se ressaltar que, como o objetivo este estudo foi de propor uma análise de 
organizações públicas, sob o ponto de vista da abordagem sobre dimensões qualitativas da 
governança corporativa, predominou a abordagem qualitativa (GERHARDT E SILVEIRA, 
2009). Também se recorreu à observação não participante que, segundo Marconi e Lakatos 
(2013, p.78) “o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas 
sem integrar-se a ela: permanece de fora”. Tal caracterização é importante para informar que o 
pesquisador participa e participou das organizações que são o alvo do estudo. 
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5.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 
O universo desta pesquisa compreendeu as seguintes estruturas administrativas das 

IFES do estado da Paraíba: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). Esses órgãos estão localizados na capital da Paraíba e foram escolhidos para 
esta investigação através do critério de acessibilidade (VERGARA, 2013). A administração 
central do IFPB e a da UFPB encontram-se na cidade de João Pessoa- PB, onde se localizam as 
respectivas Reitorias, Pró-Reitorias e as Auditorias Internas, além dos Conselhos Superiores 
(Administração Superior) dessas IFES. 

Levando em consideração essas informações, a amostra foi escolhida por meio do 
processo de amostragem não probabilística intencional, em que o pesquisador não se dirige a 
toda a “massa”, isto é, a elementos representativos da população em geral. Adiciona-se o 
critério da relevância dos atores envolvidos no processo de governança corporativa das IFES, 
que é composta pelo corpo de gestores investidos em cargos de comissão, lotados na 
Administração Central, Auditorias Internas, Reitorias e Pró-Reitorias (MARCONI & 
LAKATOS, 2013). 

Parte da escolha da amostra foi realizada através de extração de dados no Sistema 
Integrado de Gestão Pública do Governo Federal (SIGEPE), onde foi obtido o quantitativo de 
cargos de direção nas instituições que foram alvo deste trabalho, como exposto no quadro a 
seguir. 

 
Quantitativo total de gestores investidos em cargo de direção no Órgão  

 (CD-0001, CD-0002, CD-0003 e CD-0004) 
Nível do cargo de direção IFPB UFPB 

CD - 0001 1 1 
CD - 0002 20 8 
CD - 0003 26 27 
CD - 0004 57 65 

Total 104 101 
Quadro 6 – Total de cargos de direção no Órgão 
Fonte: SIGEPE 2015 

 
De posse desses totais, foram escolhidos os gestores que estão lotados na administração 

central das instituições IFPB e UFPB. O quadro 7 representa a quantidade de instrumentos que 
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foram reproduzidos e disponibilizados aos gestores para o preenchimento do instrumento de 
coleta de informações acerca das práticas de governanças alvo da pesquisa. 

 
 

Quantitativo de gestores investidos em cargo de comissão no Órgão Central (Reitoria 
e Pró-Reitorias) 

 (CD-0001, CD-0002, CD-0003 e CD-0004) 
IFPB 40 
UFPB 51 

Quadro 7 – Quantitativo de cargos de direção no Órgão Central 
Fonte: SIGEPE 2015 
 

5.3 COLETA DOS DADOS 
 
Para a construção do referencial teórico, os dados bibliográficos e documentais foram 

coletados em artigos, dissertações e manuais sobre o tema. Os dados documentais das 
instituições foram coletados através de documentos disponíveis nas instituições e em sites 
oficiais, como portarias, resoluções e estatutos. 

A segunda fase foi destinada à obtenção de outros dados, que não foram obtidos através 
do procedimento anterior. Assim, foi aplicado o survey (questionário) aos gestores das 
instituições, os quais tinham exercício no órgão central das estruturas da Reitoria e Pró-
Reitorias. Os gestores foram escolhidos considerando-se sua representatividade na estrutura, 
como os ocupantes dos cargos de Pró-reitores, Diretores, Chefes e Coordenadores, 
acrescentando seus substitutos legais, na ausência ou impedimento legal dos titulares. No anexo 
deste trabalho, encontram-se os quadros extraídos do SIGEPE com os cargos ocupados pelos 
respondentes. 

Para manter a impessoalidade das informações prestadas pelos gestores respondentes, 
foi assegurado, na entrega do questionário, que a identidade dos participantes seria preservada, 
por isso só foi apresentada a relação dos participantes. 

Para Marconi e Lakatos (2013), o questionário é um instrumento de coleta de dados 
constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem 
a presença do pesquisador. Para operacionalizar este trabalho, foi utilizado um questionário 
com questões comuns, e que representou fielmente as dimensões escolhidas para esse trabalho, 
extraídas do modelo de governança pública, proposto pelo TCU, ponto central do objetivo final 
deste estudo. Cada questionário foi composto de dez questões em escala tipo Likert. Nessa 
escala, os respondentes posicionam-se de acordo com uma medida de concordância atribuída 
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ao item e, de acordo com essa afirmação, infere-se a medida do construto (SILVA E COSTA, 
2014). 

Os itens foram dispostos na escala Likert de 5 pontos invertida, cuja numeração indica 
o nível de concordância com o item, com um ponto neutro, por ser ímpar. Outras características 
das escalas de 5 pontos são o nível de confiabilidade adequado, o fato de se ajustar aos 
respondentes com diferentes níveis de habilidade e de a inversão detectar a consistência interna 
e verificar vieses nas respostas (DALMORO E VIEIRA, 2014). 

 
 

Discordo  
plenamente 

1 2 3 4 5 Concordo  
plenamente      

Quadro 8 – Escala de respostas ao item 
Fonte: Questionário de pesquisa 

 
Cada conjunto de itens do questionário faz correlação direta com as categorias de análise 

apresentadas no referencial teórico demonstradas no quadro 9.  
 

Dimensões Categorias de análise Perguntas relacionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIDERANÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pessoas e competências 
 Princípios e 

Comportamentos 
 Liderança 

Organizacional 
 Sistemas de governança 

 

 Existe transparência no processo 
de seleção de membros de conselho 
de ou equivalente e da alta 
administração? 

 Adota-se o código de ética e 
conduta que defina padrões de 
comportamento dos membros dos 
conselhos de administração ou 
equivalente e da alta administração? 

 A instituição avalia, direciona e 
monitora a gestão da organização, 
especialmente quanto ao alcance de 
metas organizacionais? 

 Na instituição, são estabelecidas as 
instâncias internas de governança da 
organização? 

 No órgão, garantem-se o 
balanceamento de poder e a 
segregação de funções críticas? 
 

 O sistema de governança da 
organização é estabelecido e 
divulgado para as partes 
interessadas? 
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ESTRATÉGIA 

 
 
 

 Estratégia organizacional 
 

 Relacionamento com 
partes interessadas 

  Alinhamento 
transorganizacional 

 Na IFES, são divulgados canais de 
comunicação com as diferentes partes 
interessadas e assegurada sua 
efetividade, consideradas as 
características e as possibilidades de 
acesso de cada público-alvo? 
  

 No órgão, garantem-se o 
balanceamento de poder e a 
segregação de funções críticas? 

 O sistema de governança da 
organização é estabelecido e 
divulgado para as partes 
interessadas? 

 Estabelece uma relação objetiva e 
profissional com a mídia, com outras 
organizações e com auditores? 

Quadro 9 – Categorias de análise do instrumento de pesquisa 
Fonte: Elaborado com base em TCU 2014. 

 
Os questionários foram aplicados na cidade de João Pessoa, do dia 28 de janeiro a 19 de 

fevereiro de 2016.  
 

5.4 TRATAMENTO DOS DADOS 
 
Depois de coletados, os dados foram tratados estatística e não estatisticamente, 

apresentados de forma estruturada e levantados de forma a produzir reflexões, interpretações, 
análise e conclusões pelo autor, conjuntamente com a teoria aplicada. De nossa observação, 
também foram extraídos ativamente os elementos de análise (VERGARA, 2013). Então, 
através desse método de tratamento, houve alinhamento com o objetivo do estudo, que foi de 
analisar a aplicabilidade dos mecanismos de governança elaborados pelo TCU para a gestão 
das IFES no estado da Paraíba. 

 
5.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 
Este trabalho apresentou algumas limitações, tendo vista as concepções teóricas. 

Primeiramente, em se tratando da amostra das organizações, só foram analisadas duas IFES, o 
que poderia desqualificar a amostra. Entretanto, essas organizações têm um caráter peculiar - o 
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modelo organizacional segue praticamente um padrão, e isso inibe a desqualificação pelo 
tamanho da amostra e a torna válida. 

Outra limitação é o fato de o instrumento de coleta das informações dos gestores não ter 
informações sobre a efetividade das práticas de governança, com a função principal de 
identificá-las nas estruturas das instituições. Além disso, o número de itens também não traduz 
um censo de todas as possíveis práticas e guarda, primordialmente, as principais estabelecidas 
para o modelo de governança pública. 

Por último, destaca-se a participação profissional do pesquisador nas duas instituições, 
o que poderia influenciar a análise, devido ao seu íntimo contato com as organizações. Para 
atenuar esse viés, optou-se pela observação não participante, para não distorcer as análises. 
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5.6 CAMPO DA PESQUISA: ENTES PESQUISADOS 
  

5.6.1 O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
 

5.6.1.1 Breve histórico 
 
O IFPB é uma autarquia pública federal do Poder Executivo, vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC). É uma instituição de educação superior, básica, profissional, 
pluricurricular e multicampi, cuja competência institucional consiste em ofertar educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 
conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas (IFPB, 2015). 

O IFPB foi constituído com a integração de duas instituições federais de ensino: o 
Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET-PB) e a Escola Agrotécnica 
Federal de Sousa (EAF Sousa). Já o CEFET-PB originou-se na Escola Técnica Federal da 
Paraíba, antes denominada Escola Técnica Industrial, que foi originada pelo Liceu Industrial, 
com raiz na Escola de Aprendizes e Artífices, a qual pertencia a um grupo de dezenove 
instituições criadas por meio do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909 (IFPB, 2015). 

 
5.6.1.2 Modelo de governança e estrutura organizacional 

 
De início, foi constatado que não existia um modelo de governança para a instituição. 

Isso sugere que é preciso adotar sua estrutura organizacional para fazer vez ao modelo de 
governança. Em sua estrutura organizacional básica, o IFPB, conforme seu site oficial, é 
composto pelo Conselho Superior, uma unidade que representa a instância máxima da 
instituição - a Reitoria - e mais cinco Pró-Reitorias vinculadas à estrutura da Reitoria.  

De acordo com seu regimento, precisamente no Art. 7º, a organização geral do Instituto 
Federal da Paraíba compreende:  

I. COLEGIADOS a) Conselho Superior; b) Colégio de Dirigentes.  
II. REITORIA a) Gabinete; b) Pró-Reitorias: i) Pró-Reitoria de Ensino; ii) Pró-
Reitoria de Extensão; iii) Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação; iv) 
Pró-Reitoria de Administração e Planejamento; e v) Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional e Interiorização. c) Diretorias Sistêmicas; d) Auditoria Interna; e) 
Procuradoria Federal; e f) Ouvidoria. 
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 Figura 7 – Organograma simplificado do IFPB 
Fonte: Elaborado com base em IFPB (2015). 

 
O organograma da figura 3 é de grande importância para entender as relações entre os 

stakeholders, no âmbito do IFPB, visando à análise pretendida pelos objetivos da pesquisa em 
relação às incidências da governança corporativa. 

Segundo site do IFPB (2016), O Conselho Superior é o órgão máximo do IFPB, geral e 
sistêmico, que detém as competências administrativas internas, tem caráter consultivo e 
deliberativo, é um colegiado e tem a seguinte composição, de acordo com o artigo 8º do estatuto 
do órgão: 

I – O Reitor como presidente;  
II - 01 (um) representante de cada campus ou campus avançado com cursos regulares 
em funcionamento, podendo ser docente, estudante ou técnico administrativo, eleito 
pela comunidade escolar, seguindo os mesmos critérios da eleição para Diretor Geral 
de campus;  
III - 06 (seis) representantes do corpo docente do IFPB eleitos por seus pares através 
do voto em chapas e respeitando a proporcionalidade de votos; 
IV - 06 (seis) representantes do corpo Técnico Administrativo do IFPB, eleitos por 
seus pares através do voto em chapas e respeitando a proporcionalidade de votos; 
V - 06 (seis) representantes do corpo discente do IFPB, eleitos por seus pares através 
do voto em chapas e respeitando a proporcionalidade de votos;  
VI - 01 (um) representante dos estudantes egressos do IFPB, indicado em reunião dos 
seus pares convocada e organizada pela reitoria; 
VII - 03 (três) representantes da comunidade externa ao IFPB, sendo 01 (um) 
representante de entidades patronais, 01 (um) representante de entidades de 
trabalhadores e 01 (um) representante do governo estadual da Paraíba;  
VIII - 01 (um) representante do ministério da educação; 
 IX - dois Representantes do Colégio de Dirigentes, sendo um Pró-Reitor e um Diretor 
Geral de campus.  

CONSELHO SUPERIOR

REITORIA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CAMPI

PROCURADORIA 

AUDITORIA INTERNA

OUVIDORIA

COLÉGIO DE DIRIGENTES
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A alta administração, em que podemos inserir a estrutura de governança, no caso do 
IFPB, contempla os seguintes órgãos sistêmicos e especializados do IFPB: o Gabinete do 
Reitor; o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; o Conselho de Planejamento, 
Administração e Finanças; a Pró-Reitoria de Ensino; a Pró-Reitoria de Administração e 
Finanças; a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação; a Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura; a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; as Diretorias Sistêmicas previstas nesse estatuto 
ou no Regimento Geral; e as Diretorias Especiais, criadas por resolução do Conselho Superior, 
conforme Estatuto do IFPB. 
 
5.6.2 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 
5.6.2.1 Breve histórico 

 
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi criada pela Lei Estadual 1.366, de 02 de 

dezembro de 1955, e instalada sob o nome de Universidade da Paraíba, como resultado da 
junção de algumas escolas superiores (UFPB, 2015). Posteriormente, quando foi federalizada, 
aprovada e promulgada pela Lei nº. 3.835 de 13 de dezembro de 1960, a UFPB foi transformada 
em Universidade Federal da Paraíba e incorporou as estruturas universitárias existentes nas 
cidades de João Pessoa e Campina Grande (UFPB, 2015). 

A partir de sua federalização, a UFPB desenvolveu uma crescente estrutura multicampi 
e, nesse aspecto, distingue-se das demais universidades federais do sistema de ensino superior 
do país que, em geral, têm suas atividades concentradas num só espaço urbano. Essa 
singularidade se expressou com sua atuação em sete campi implantados nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, Areia, Bananeiras, Patos, Sousa e Cajazeiras (UFPB, 2015). 

Em 2002, a UFPB passou pelo desmembramento de quatro dos seus sete campi. A Lei 
nº. 10.419, de 9 de abril de 2002, criou, com o desmembramento da UFPB, a Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), com sede em Campina Grande. A partir de então, a UFPB 
ficou composta legalmente pelos campi de João Pessoa (capital), Areia e Bananeiras, e os 
demais campi (Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa) foram incorporados pela UFCG 
(UFPB, 2015). 

A Universidade originou-se com a criação da primeira escola de nível superior, em 
1934, a Escola de Agronomia do Nordeste, na cidade de Areia, exatamente quando as 
tendências profissionais da comunidade ainda eram fortemente acentuadas para Medicina, 
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Advocacia ou Sacerdócio, carreiras já tradicionais entre famílias da classe dominante rural e, 
àquela altura, aspirações dos setores de classe média da população. 

Desde sua criação e ao longo de toda sua história, a UFPB vem cumprindo um papel 
fundamental na promoção do ensino, da pesquisa e da extensão. Na esfera da educação superior, 
tem o reconhecimento social como resultado de sua histórica contribuição tanto para o avanço 
científico e tecnológico regional, quanto para a formação de quadros profissionais de excelência 
para o estado da Paraíba e para o restante do país, com destaque para a Região Nordeste (UFPB, 
2015). 

 
5.6.2.2 Modelo de governança e estrutura organizacional 

 
Assim como o IFPB, a UFPB não detém um modelo próprio de governança, ou seja, 

algum documento formal que agregue todas as etapas e as diretrizes para a sua implementação. 
A estrutura da UFPB é composta por uma administração superior (Reitoria e Pró-Reitorias) e 
conselhos superiores (o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho 
Universitário). Esse conjunto de órgãos é responsável por conduzir as políticas relacionadas ao 
ensino e à gestão da UFPB. A figura 4 sintetiza a estruturação desses órgãos.  

 

 
Figura 8 – Organograma básico da UFPB 
Fonte: Elaborado com base em UFPB (2015) 

 
Segundo o estatuto da UFPB (2012), em seu art. 21º, sua estrutura administrativa 

superior é composta de:  
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I - Órgãos Deliberativos: 
a) Conselho Universitário – CONSUNI; 
O Conselho Universitário (CONSUNI), órgão deliberativo superior em matéria de 
política geral da Universidade, compõe-se:  
I – do Reitor, como Presidente;  
II – do Vice-Reitor, como Vice-Presidente; 
III - do Pró-Reitor de Administração; 
IV - do Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento; 
V - dos Diretores de Centros; 
VI - de um representante do pessoal docente de cada Centro; 
VII - da representação do pessoal discente; 
VIII - da representação do pessoal técnico-administrativo; 
IX - de um representante da comunidade. 
b) Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 
Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão deliberativo 
superior da Universidade em matéria de natureza acadêmica, compõe-se: 
I - do Reitor, como Presidente;  
II - do Vice-Reitor, como Vice-Presidente;  
III - do Pró-Reitor de Graduação; 
IV - do Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa; 
V - do Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 
VI - de dois representantes do pessoal docente de cada Centro dos campi I, II e III;  
VII - de um representante da comunidade;  
VIII - da representação do pessoal discente;  
IX - da representação do pessoal técnico-administrativo. 
c) Conselho Curador. 
II - Órgão Consultivo: 
 Conselho Social Consultivo 
III - Órgão Executivo: 
 Reitoria. Todo esse arcabouço institucional será aproveitado no momento de analisar os itens 

contidos nos questionários aplicados.  
 

6 RESULTADOS E ANÁLISES 
 
Nesta seção, são apresentados os resultados da pesquisa, conforme definido na 

metodologia, seguindo cada órgão participante, bem como a análise de acordo com as 
dimensões de governança inseridas nos blocos temáticos do questionário, em observância aos 
objetivos pretendidos na pesquisa.  

Assim, os resultados são mostrados de acordo com os itens contidos nos instrumentos 
aplicados. Para cada item, é feita a análise sobre a percepção dos gestores respondentes e a 
interligação entre as respostas obtidas e o lastro literário sobre o tema, visto na revisão e na 
literatura. 
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6.1 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
(IFPB) 

 
No IFPB, participaram da pesquisa, respondendo aos instrumentos de coleta de dados 

26 gestores dos 40 possíveis. Assim, foi verificado o nível de participação de 65,00 %. No 
anexo B, encontra-se uma tabela com a relação dos cargos dos que participaram do questionário.  

Em relação ao primeiro item analisado, relativo à ‘dimensão liderança’, inserida nos 
mecanismos de governança, o resultado obtido sobre a distribuição da marcação dos 
respondentes está representado na figura 9. 

 

 
Figura 9 – Desempenho das respostas do item 1 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

Nesse item, o objetivo foi de avaliar a dimensão de liderança descrita no componente 
de pessoas e competências e de identificar as práticas de interação da organização acerca da 
transparência no processo de seleção dos membros da alta administração e como são 
remunerados. 

O primeiro aspecto, observado através da análise de documentos oficiais (Resoluções, 
Portarias e Estatuto), foi que não existe remuneração para os membros dos conselhos e que 
esses membros não são avaliados.  

Para 57 % dos respondentes dos itens 4 e 5, o processo de escolha dos membros da alta 
administração é transparente. Em pesquisa feita no estatuto e no site institucional, foi verificado 
que, no momento de escolher os membros que comporão o Conselho da alta administração, há 
uma fase de divulgação para a inscrição de interessados, em um processo eleitoral estabelecido 
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através de edital para a seleção. No caso do IFPB, o Conselho da alta administração é 
representado pelo Conselho Superior (CONSUPER) e pelo Colégio de dirigentes. Em 
contrapartida, os respondentes dos itens (1 e 2) somaram 20% e, não demonstraram concordar 
com a prática descrita no primeiro item. 

No que diz respeito ao segundo item, ainda sobre a prática da dimensão ‘liderança’, no 
componente ‘princípios e comportamentos’, que faz referência à ética e à conduta, os resultados 
foram os apresentados na figura 10. 

 
Figura 10 – Desempenho das respostas do item 2 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

Através da análise da figura 10, pode-se inferir que 48% que optaram pelos itens (4 e 5) 
concordam que, na instituição, adota-se o Código de Ética e Conduta para os membros dos 
conselhos da alta administração. Entretanto, em consulta ao site institucional e a documentos 
produzidos (resoluções do CONSUPER), constatou-se que não existe um código de ética ou 
conduta específico para membros do Conselho, que se vale do Código de Ética do servidor 
público federal como basilador para a conduta e a ética dos dirigentes superiores da 
administração. O que contrasta, com a soma dos itens (1 e 2) que representou 28% dos 
respondentes o que discordam com o item proposto. 

Convém enfatizar que o CONSUPER não é formado somente por servidores públicos 
federais que se submetem ao Código de Ética deles. Outra constatação é de que não se 
distribuem versões impressas do Código de Ética para os membros ingressantes, tampouco o 
disponibilizam no site da instituição. Considerando essa evidência, pode-se atribuir aos 
resultados a percepção dos gestores sobre o comportamento ético e a conduta dos membros da 
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alta administração, que não se valem apenas da adoção de um documento (Código de Ética ou 
Conduta) por parte dos membros.  
 

 
Figura 11 – Desempenho das respostas do item 3 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

O último item relativo à prática I, ainda da dimensão de liderança, o intuito foi de 
verificar se a instituição dispunha de um sistema de avaliação, direcionamento e monitoria de 
sua gestão que, conforme o TCU (2014, p. 61), 
 

implica definir diretrizes para avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão 
da organização. Pressupõe, ainda, que o desempenho da gestão da organização, bem 
como sua conformidade com normas externas e diretrizes internas, sejam avaliados, 
direcionados e monitorados pela alta administração.  

A figura 11 demonstra que, em relação a esse item, nenhum dos gestores marcou o item 
da escala número (5). Isso é um indício de que não há um sistema de avaliação, direcionamento 
e monitoramento da gestão da organização. Esse resultado aponta para um sinal de alerta, tendo 
em vista que a ausência de práticas relativas à avaliação da gestão é um fator negativo. Nos 
estudos sobre governança, revisados no capítulo do referencial teórico, constata-se que, no setor 
público, o processo de avaliação das instituições é frágil. Isso significa que a organização se 
encontra em estágio anterior à implantação dos métodos gerencialistas na administração 
pública, pois o instrumento de sistemas de avaliação advém da perspectiva gerencialista da 
gestão pública. Esse instrumento é uma ferramenta na busca da eficiência das organizações 
públicas. 
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O percentual de 32% representa os gestores que optaram pelo item (4) da escala, o que 
significa que, no IFPB, há algum modelo ou sistema de avaliação. Esse item é um dos pilares 
dos conceitos de governança corporativa. Depreende-se, ainda, que os extremos negativos, 44% 
marcaram os itens 1 e 2 como resposta, porque não sabem ou não concordam que existe essa 
prática presente na gestão IFPB. Em contraponto a essa posição, o órgão dispõe de ferramentas 
legais (Plano de Desenvolvimento Institucional, Relatório Anual de Gestão) para iniciar um 
processo de apropriação dessa prática na gestão do IFPB, todavia, não se tem uma avaliação 
efetiva de sua gestão. 

Esse panorama representa uma desvalorização da cultura da avaliação, pois a maioria 
dos gestores, segundo o instrumento de pesquisa, não sabe de sua existência. Isso denota uma 
falha na divulgação da importância do instrumento na organização, o que dá a impressão que o 
sistema de avaliação só é empregado para preencher uma exigência da lei. 

 

 
Figura 12 – Desempenho das respostas do item 4 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

O primeiro item, que trata do mecanismo de estratégia, relaciona-se com a prática de 
relacionamento com partes interessadas, com a função de definir diretrizes da alta 
administração para a abertura de informações para as partes interessadas. Segundo o TCU 
(2014, p. 65), “implica, ainda, implantar canais de comunicação para acesso, solicitação e 
encaminhamento de dados e informações, bem como mecanismos para tratar dados e 
informações recebidos pelos canais de comunicação”. 

 Foi observado que, nessa dimensão, 28 % dos respondentes que optaram pelos itens (1 
e 2) indicaram que não concordam que os canais de comunicação são divulgados e não podem 
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garantir sua efetividade para os segmentos interessados na instituição. Nos extremos das 
repostas, 40 % itens (4 e 5), afirmam concordar de alguma forma, com a existência dessa 
prática. 

Como se vê, há uma fragilidade à tona, que demonstra pouca familiaridade com o 
sistema de governança, visto que esse aspecto é um ponto crítico no conjunto de práticas 
necessárias para que haja governança no IFPB. Dessa forma, a gestão pode não estar ofertando 
às partes interessadas canais por meio dos quais possam efetivar a comunicação entre alunos, 
pais, servidores e sociedade com o órgão. Isso pode ser ratificado observando-se seu 
organograma e seu estatuto, o qual dispõe apenas do canal da ouvidoria como ferramenta de 
comunicação direta. 

 

 
Figura 13 – Desempenho das respostas do item 5 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

Sobre o aspecto do quinto item do instrumento de pesquisa e o segundo relativo à prática 
da estratégia de governança no IFPB, o TCU (2014, p.66) assevera: 

 
Relaciona-se com definir diretrizes para participação social na governança da 
organização e identificar as partes interessadas, além de implantar mecanismos que 
viabilizem a participação social na governança da organização. Como resultado, 
espera-se que a participação social ocorra em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas.  

Assim, 32% dos respondentes a soma dos que marcaram os itens da escala (1 e 2), 
demonstraram que desconhecem ou acreditam que não há, efetivamente, participação social na 
governança da instituição. Para tentar justificar essas respostas, uma linha de raciocínio é de 
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que não há uma estrutura consolidada de governança no IFPB, representada por uma unidade 
administrativa, por exemplo. 

Uma ação caracterizada pela gestão participativa foi iniciada pela inclusão de um 
programa da Reitoria do IFPB, denominado de ‘Reitoria itinerante’. Conforme consulta ao site 
institucional, essa ação, que inclui reuniões temáticas acerca das problemáticas relativas à 
condução da instituição, pode justificar o percentual de 36% que optaram pelos itens (4 e 5) dos 
gestores que acreditam na existência dessa prática no IFPB. 

 

 
Figura 14 – Desempenho das respostas do item 6 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

O terceiro item da prática relativa ao mecanismo de estratégia versava sobre a relação 
da organização com os elementos de auditoria, a mídia e outras organizações, a fim de captar a 
existência de boas relações entre esses pares, o que consubstanciaria um alicerce fundamental 
para as boas práticas de governança. 

Para o TCU (2014, p.66), 
 

significa definir diretrizes e implantar mecanismos de relacionamento com a mídia, 
auditores e outras organizações. Como resultado, espera-se que a mídia, auditores 
internos e externos e outras organizações públicas e privadas reconheçam que o 
relacionamento com a organização é satisfatório.  

Assim, 36% dos respondentes dos itens (4 e 5) afirmaram que há uma relação objetiva 
e profissional com a mídia, com outras organizações e com auditores, contrapondo-se a 16 % 
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dos demais gestores, que optaram pelos itens (1 e 2) e se mostraram pessimistas e 32% item (3) 
neutros quanto a essa questão. 

Tal fato pode ser dimensionado pelo desconhecimento das atribuições da Ouvidoria e 
da comunicação social do órgão, pois esses canais são fundamentais para a concretização dessa 
prática. O conhecimento da estrutura organizacional por parte das partes interessadas no IFPB 
é um evento fundamental para que se aproveitem bem mais as funcionalidades de cada setor e 
se evitem gargalos no direcionamento de solicitações das próprias partes interessadas na 
instituição. Assim, seria necessária uma campanha visando disseminar o papel dessas unidades 
administrativas no IFPB.  

 

 
Figura 15 – Desempenho das respostas do item 7 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

O último item do componente relativo à prática II – estratégia - versava sobre a 
importância da instituição em assegurar que o conjunto de procedimentos adotados na gerência 
do órgão esteja balanceado, atenda ao maior número de partes interessadas e afaste a 
possibilidade de cooptar decisões por grupos de interesses.  

 
Pressupõe que estejam identificadas não apenas as partes interessadas, mas também 
as semelhanças e distinções entre elas, bem como suas necessidades e expectativas. A 
partir daí, cabe definir os critérios de priorização e balanceamento no atendimento de 
necessidades das partes interessadas e implantar processos de priorização e 
balanceamento de decisões, estratégias, políticas, programas, planos, ações, serviços 
e produtos de responsabilidade da organização que as atendam. Como resultado, 
espera-se que os critérios de priorização e balanceamento aplicados sejam 
transparentes e rastreáveis e as diferentes partes interessadas reconheçam que suas 
necessidades e expectativas estão sendo consideradas (TCU, 2014, p.66).  
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Observando os dados, constata-se que eles apresentaram resultados aparentemente 
negativos, porquanto 32 % dos ocupantes de cargos de direção no IFPB, assinalaram os itens e 
(1 e 2) a não concordância ou a neutralidade sobre a existência da prática que determina que as 
decisões da gestão que tenham a finalidade de executar as atividades, os meios e os fins do 
órgão não estejam atreladas ao atendimento de interesses de pessoas ou grupos de interesses. 

Na administração pública, esse ponto é delgado, e a implantação de um sistema de 
governança nas instituições públicas visa minimizar e até acabar com as situações em que a 
gestão da organização não promova o atendimento estrito de interesses pessoais ou interesses 
de grupos. A inclusão de um mecanismo desse porte não foi consolidada em organizações 
públicas brasileiras, como visto na literatura, por ainda se tratar de mudança conceitual na 
condução do Estado. Já o percentual de 40% somatório dos itens (4 e 5) apontaram que a tomada 
de decisão, no âmbito da instituição, está isenta de interferências que só visam atender a 
interesses de pessoas ou grupos.  

 

 
Figura 16 – Desempenho das respostas do item 8 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

O quesito em tela do questionário tinha como foco obter informações sobre as instâncias 
estabelecidas de governança na organização em estudo. Essas instâncias poderiam se traduzir 
em diversas formas. Como exemplo, temos os conselhos, que são formados para avaliar e 
controlar a gestão e que, segundo o TCU (2014, p.63), 

 
consiste em definir papéis e responsabilidades do conselho de administração ou 
equivalente, da alta administração e das instâncias internas de apoio à governança, 
contemplando atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

1 2 3 4 5

4%
12%

52%

24%

8%Re
pre

sen
taç

ão 
Per

cen
tua

l

Intensidade da escala de respostas

N A  I N S T I T U I Ç Ã O ,  S Ã O  E S T A B E L E C I D A  A S  
I N S T Â N C I A S  I N T E R N A S  D E  G O V E R N A N Ç A  D A

O R G A N I Z A Ç Ã O ?



62  

implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. Ademais, 
pressupõe que o conselho de administração ou equivalente, a alta administração e as 
instâncias internas de apoio à governança tenham membros designados e que esses 
realizem suas atividades regularmente. Por fim, o sistema de governança deve estar 
definido e ser avaliado, direcionado e monitorado pela mais alta instância interna de 
governança.  

Pode-se propor um destaque na obtenção dos dados para esse item, diferentemente dos 
demais, pois, em relação à alternativa 3 da escala de mensuração, que tem como característica 
a neutralidade, 52% dos respondentes escolheram essa alternativa, e 32% do somatório dos 
itens (4 e 5) com níveis de concordância positivo acerca do tema proposto no item 8 do 
instrumento de pesquisa. Negativamente se posicionaram 16% dos respondentes, soma do itens 
(1 e 2). 

  

 
Figura 17 – Desempenho das respostas do item 9 – IFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

No que diz respeito ao item sobre a prática relacionada ao sistema de governança, 
nenhum dos respondentes marcou o item (5) - concordo plenamente – sobre a existência do 
balanceamento de poder e a segregação de funções críticas na gestão do IFPB. O balanceamento 
de poder e a segregação de funções críticas são práticas que asseguram a conformidade da 
gestão com os preceitos estabelecidos no escopo sistema de governança, cuja ausência é um 
agravante negativo para a instalação de sistema de governança no IFPB. 

Para o TCU (2014, p.63), 
 

implica que as decisões críticas que demandam segregação de funções estejam 
identificadas e as funções a elas relacionadas estejam segregadas, de modo que o 
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poder para tais decisões não fique concentrado em uma única instância. Outrossim, 
pressupõe a definição de um limite de tempo para que o mesmo indivíduo exerça uma 
função ou papel associado a decisões críticas de negócio, e a implantação de controles 
destinados a reduzir o risco de que decisões críticas sejam tomadas sem garantia do 
princípio da segregação de funções.  

Ainda sobre o referido item, 32% dos participantes da pesquisa, que representam o 
somatório dos itens (1 e 2), não concordaram com a existência de tal prática no IFPB ou a 
desconhecem. Esses dados apontam que há uma concentração de poder no órgão, tipicamente 
contida em uma estrutura burocrática antecessora da reforma gerencial. Em contraponto, 28% 
optaram pelo item (4), em que concordam com a existência da prática relacionada de 
governança no IFPB. 

Ressalte-se, todavia, que existe o pano de fundo, que revela que o órgão detém em sua 
estrutura o CONSUPER - um órgão deliberativo e uma instância máxima, que é colegiado, onde 
representantes das partes interessadas são representados pelos membros do Conselho, apesar de 
isso não guardar, necessariamente, efetividade da representação nem suas ações. 

 

 
Figura 18 – Desempenho das respostas ao item 10 – IFPB. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

No que diz respeito à última pergunta do questionário aplicado aos gestores do IFPB – 
sobre se havia sistema de governança e se ele é divulgado para todas as partes interessadas, os 
resultados foram estes: 0% dos gestores indicaram o item (5), ‘Concordo plenamente’. Uma 
fragilidade latente dos respondentes diz respeito ao conhecimento da governança, que levou a 
índices baixos de percepção sobre os sistemas de governança; 68% dos respondentes do 
questionário marcaram os itens (3 e 4) - não concordam ou mantêm um posicionamento neutro 
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sobre a prática relacionada. Em contraponto à maioria dos gestores, 32% do somatório dos itens 
(1 e 2) dos que responderam o instrumento de pesquisa afirmam que essa prática é executada 
no âmbito do IFPB.  

Como visto em sua estrutura organizacional, a instituição dispõe do CONSUPER, uma 
estrutura legal de governança. Essa afirmação traz à tona que os respondentes que optaram por 
concordar parcialmente com a existência de um sistema de governança no IFPB partiram do 
pressuposto de que existem práticas relativas a sistemas internos de apoio à governança, como 
auditoria interna e ouvidoria. 

Assim, as análises do IFPB sobre os dados obtidos demonstraram que, das dez práticas 
observadas na estrutura organizacional, aliadas à percepção dos gestores que responderam ao 
instrumento de pesquisa, é embrionário o sistema de governança do órgão além do fato que se 
tem o indicativo de que as práticas de governança se encontram em um nível preliminar em 
toda a organização. 

 
6.2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) 

 
Quanto à segunda instituição alvo da pesquisa, foram coletados 28 formulários 

preenchidos pelos gestores, de um total de 51 entregues. Assim, o percentual de participação 
foi de 54,90%. A denominação dos cargos dos respondentes encontra-se no apêndice C. 

 

 Figura 19 – Desempenho das respostas do item 1 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa 
 No que diz respeito ao processo de seleção dos membros dos Conselhos Superiores da 

UFPB (CONSEPE, CONSUNI), 61% dos gestores optaram pelos itens (4 e 5) e responderam 
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que há transparência no processo de seleção de seus componentes. Isso é relevante, porque parte 
dos órgãos superiores é deliberativa e responde por conduzir a formulação e a implementação 
das estratégias da instituição. Somando os pontos da escala (1 e 2), obtém-se 15% dos 
respondentes que não concordam, com o enunciado do item.  Embora o item não só verificasse 
se há transparência na seleção, ele também tentava captar se existem diretrizes para escolher os 
membros como critérios e competências previamente definidas. 

De fato, há transparência no processo de seleção dos conselhos, todavia os editais de 
seleção dos membros carecem de competências para ocupar os cargos. O estatuto só prevê que 
os membros deverão representar extratos das partes interessadas da organização e não 
recomenda qualquer competência para o exercício do membro no Conselho. Essa análise é 
semelhante à vista no IFPB e converge para as duas instituições nessa prática de governança. 

Os resultados obtidos corroboram os achados em pesquisas anteriores apresentadas na 
revisão de literatura, como os estudos de Mello (2006) e de Magalhães (2011), que 
demonstraram que diversas práticas de governança estão presentes nas organizações, entretanto 
em estágio embrionário, portanto é preciso aprimorar as questões complexas. 

 

 
Figura 20 – Desempenho das respostas do item 2 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

O segundo item relacionado está inserido na categoria do mecanismo de liderança para 
consolidar as práticas de governança. O estudo mostrou que os Conselhos Superiores adotam 
um código de ética e conduta, visando normatizar seu comportamento quanto à atuação nos 

0%
10%
20%
30%
40%

1 2 3 4 5

11% 7%

25% 21%

36%

Re
pre

sen
taç

ão 
Per

cen
tua

l

Intensidade da escala de respostas

Adota-se um Código de Ética e Conduta que defina padrões de 
comportamento dos membros dos Conselhos de Administração ou 

equivalente e da alta administração?



66  

respectivos conselhos. A figura 20 mostra que 18% dos participantes da pesquisa responderam 
itens (1 e 2) que o código não é adotado. Cabe ressaltar que foram pesquisados documentos 
oficiais, mas nenhum deles traz um código de conduta para os membros dos Conselhos 
Superiores, que se valem do Código de Ética do servidor público federal.  

No que diz respeito aos itens (4 e 5) 57% dos gestores referiram que o código é adotado. 
Pode-se inferir que, ao responder esse item, similarmente às respostas encontradas no IFPB, os 
respondentes levaram em conta o comportamento ético e o Código de Ética do serviço público 
federal, sem considerar a existência da norma, o que seria um Código de Ética específico para 
membros do Conselho. Em análise aos dados, percebe-se que a prática é atendida de forma 
mínima. 

 

 
Figura 21 – Desempenho das respostas do item 3 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

No que diz respeito ao item contido na figura 21, o estudo analisou o alcance de metas 
organizacionais, seja através de avaliação ou do monitoramento da gestão que, conforme o TCU 
(2014), implica definir diretrizes para avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização. 
Os resultados mostraram que 50% dos gestores - soma dos itens (4 e 5) concorda que essa 
prática existe na UFPB. Já os itens (1 e 2) representam somados 25%, pela não concordância 
coma questão. Essa repercussão numérica pode estar consubstanciada somente na posição dos 
gestores em relação aos cargos de comando, pois a UFPB não dispõe de nenhum documento 
que ateste essa magnitude, razão por que se confrontaram as respostas com o relatório anual de 
gestão (documento utilizado pelo TCU para averiguar se os instrumentos de gestão são 
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executados). Como esse documento é de caráter impositivo, não há registro de que é utilizado 
para aprimorar a gestão.  

 

 
Figura 22 – Desempenho das respostas do item 4 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

Para 64% dos respondentes, soma dos itens (4 e 5), a prática relativa à divulgação de 
canais de comunicação com as diferentes partes interessadas é realizada no âmbito da UFPB e 
vai mais além, já que essa prática é efetiva considerando-se as diversas características e as 
possibilidades de acesso de cada público-alvo. Em contraponto, a apenas 7% soma dos itens (1 
e 2). 

O canal de divulgação preponderante é a página virtual da universidade na internet, 
entretanto o portal não dispõe de todas as informações necessárias para a obtenção de dados de 
forma a suprir a necessidade do público-alvo. O canal existe, porém sua efetividade não pode 
ser medida de forma simplória. Essa situação é comum nas organizações públicas, que se valem 
somente de instrumentos básicos para funcionar, sem atentar para as necessidades do seu 
público-alvo. Então, são necessárias ferramentas que induzam os usuários a canais que facilitem 
o acesso às diversas informações demandadas. Outra constatação é de que, no portal, não há a 
estatística dos acessos que foram realizados a fim de obter informações da instituição. 
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Figura 23 – Desempenho das respostas do item 5 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

A participação social é garantida pelo Estatuto da UFPB, composta de conselhos 
inseridos na administração superior da instituição, efetivado pelos diversos órgãos colegiados 
(CONSUNI, CONSEPE, Conselho Curador, Conselho Social Consultivo). 

Assim, 46% dos respondentes que marcaram o item (3) não souberam informar, ou não 
têm um posicionamento sobre a promoção da participação social, com as partes interessadas na 
governança da instituição. Esse percentual aponta para um desconhecimento da composição 
dos conselhos ou que a participação não tenha uma efetividade necessária o ponto de pôr em 
destaque a participação social na condução da governança da UFPB. Já para 14% que 
responderam marcando os itens (1 e 2) não concordam com a existência da prática na 
organização. E, os demais 40% dos gestores que marcaram os itens (4 e 5) concordam na 
existência da prática na UFPB. 

Ainda prepondera o caráter burocrático dos mecanismos de cumprimento de regras ou 
legislações, sem uma afinidade com a real essência da participação social na instituição. 
Portanto, caberia à instituição observar e informar de que maneira é estabelecida essa relação 
dentro da UFPB e sob quais aspectos ela é efetiva caso haja uma efetiva participação. 
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Figura 24 – Desempenho das respostas do item 6 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

Esse item visava avaliar se a UFPB tem diretrizes que estipulam mecanismos de 
relacionamento com profissionais da mídia, outras organizações e com auditores. Para 57% dos 
gestores, que assinalaram os itens (4 e 5), a instituição mantém uma relação objetiva com a 
mídia, auditores e outras organizações. Em oposição 18% dos gestores não concordam com a 
prática, itens (1 e 2). 

Em organizações com características específicas, como as IFES, essa relação é intensa, 
por causa da quantidade de stakeholders envolvidos. Em pesquisa feita em documentos oficiais, 
não foram encontrados quaisquer documentos que fizessem menção à normatização de 
diretrizes que estipulassem a relação entre a organização e a mídia, auditores e outras 
organizações. Sobre esse aspecto, vale a percepção informal dos gestores sobre esse aspecto. A 
prática encontra-se em fase prematura na UFPB, com ausência de requisitos mínimos. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

1 2 3 4 5

4%

14%

25% 25%
32%

Re
pre

sen
taç

ão 
Per

cen
tua

l

Intensidade da escala de respostas

É estabelecida uma relação objetiva e profissional com a mídia, com outras 
organizações e com auditores?



70  

 
Figura 25 – Desempenho das respostas do item 7 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

O item 7 do questionário aplicado é sobre a dimensão de estratégia, que visou averiguar 
se a instituição assegura que a execução de suas diretrizes atende à coletividade (partes 
interessadas), respeitando suas funções precípuas - ensino, pesquisa e extensão – para que os 
grupos de interesses não se apropriem das ações em benefício próprio ou que essas ações 
estejam desequilibradas.  

Para 64% dos gestores - itens (4 e 5) essa prática é efetiva na UFPB, já 22 % do conjunto 
dos itens (1 e 2), afirmaram que não essa prática não existe no âmbito da instituição. A relação 
com grupos de interesse é alvo do conflito de agência, em que o principal atribui a um agente a 
responsabilidade de executar a política existente na razão de ser da organização. 

Apesar de haver categorias de grupos de interesses nas estruturas da UFPB (docentes, 
técnicos administrativos e discentes), não foi possível identificar, por meio de observação, se o 
balanceamento entre os três grupos está desequilibrado. 
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Figura 26 – Desempenho das respostas do item 8 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

O percentual de 72% representa que os respondentes dos itens (4 e 5) afirmaram que é 
estabelecida a prática interna de governança. Essas instâncias estão traduzidas na alta 
administração, representada pelos órgãos colegiados, no caso em tela, os conselhos superiores. 
Além disso, a UFPB detém de instâncias internas de apoio à governança, como auditoria interna 
e ouvidoria, o que pode ser comprovado pela observação do organograma da instituição.  

Também define papéis e responsabilidades do Conselho de Administração ou 
equivalente, da alta administração e das instâncias internas de apoio à governança, 
contemplando atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, à implementação e à 
revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. Esse é um resultado positivo, que traduz 
o sentimento de que a maioria absoluta dos gestores sabe que essa prática existe na organização. 
Isso valoriza a prática para a consecução dos mecanismos de governança. Entretanto, a simples 
denominação das atividades contidas no estatuto ou na resolução carece de aferição da sua 
efetividade através de relatórios específicos para tanto. O que poderia ter levado a 8% dos 
respondentes, soma dos itens (1 e 2) a não afirmarem que a prática existe na UFPB. 

 
 
 
 

0%5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

1 2 3 4 5

4% 4%

21%

43%

29%
Re

pre
sen

taç
ão 

Per
cen

tua
l

Intensidade da escala de respostas

N A  I N S T I T U I Ç Ã O ,  S Ã O  E S T A B E L E C I D A  A S  
I N S T Â N C I A S  I N T E R N A S  D E  G O V E R N A N Ç A  D A  

O R G A N I Z A Ç Ã O ?



72  

 
Figura 27 – Desempenho das respostas do item 9 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

Quanto aos itens (4 e 5) da escala, 64% dos ocupantes de cargos de direção avaliaram 
que, na gestão da UFPB, praticam-se o balanceamento de poder e a segregação de funções 
críticas. Essa prática está inserida na categoria de liderança organizacional, segundo a qual, a 
concentração de poder e de funções críticas afronta os princípios da boa governança, de modo 
que a adoção dessa prática traduz a aplicação de um modelo voltado para a participação 
homogênea das partes interessadas no processo de tomada de decisão. Observou-se ainda, que 
a soma dos itens (1 e 2), apresentou 28% das respostas dos gestores que não concordam de 
alguma forma com a existência da prática. 

Pode-se inferir que essa prática existe por causa da formatação estrutural da UFPB, 
contida no seu estatuto, onde existem colegiados com poder de deliberar, e o poder de decisão 
não se concentra nas mãos do Reitor, que é o representante máximo da instituição. Entretanto, 
o objetivo desta pesquisa não foi de avaliar o nível de participação dos membros dos colegiados 
na tomada de decisão das atividades da organização, o que traduziria sua efetiva participação. 
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Figura 28 – Desempenho das respostas do item 10 – UFPB 
Fonte: Dados da pesquisa  

Os conceitos absorvidos de governança, no tocante aos sistemas de governança, 
preconizam a publicação para conhecimento de todas as partes interessadas da estrutura de 
governança vigente na organização, assim como os papéis e as responsabilidades definidos. 

 Em relação à soma dos itens (4 e 5), 50% dos respondentes admitem a existência dessa 
prática na UFPB. 28% soma dos itens (1 e 2) não concordam com a exitência. O sistema de 
governança da instituição está restrito à sua estrutura organizacional, sem que tenha um sistema 
próprio de governança. A divulgação do sistema existente reflete os requisitos mínimos 
exigidos, e sua realidade só é traduzida em sua inserção no estatuto da UFPB, disposto no site 
da instituição.  

Analisando essa conjuntura, tem-se que o sistema posto é meramente cumpridor de 
requisitos formais e não guarda os preceitos da governança de forma ampla, o que preconiza a 
literatura. Isso, entretanto, não destoa da realidade de outras organizações públicas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como já referido, a ideia central desta pesquisa foi de desenvolver um estudo sobre a 
governança corporativa no âmbito das IFES, partindo do pressuposto de que as investigações 
nessa seara ainda são escassas. Para isso, teve como objetivo geral analisar a aplicabilidade dos 
mecanismos de governança elaborados pelo TCU para a gestão das Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES) no estado da Paraíba. Para alcançar esse objetivo, foi necessário 
transitar por três linhas de investigação: descrever o modelo de governança utilizado pelas 
IFES; verificar a existência de mecanismos de governança na gestão das IFES; e sistematizar e 
analisar os elementos e mecanismos principais que caracterizam as práticas de gestão pública 
adotadas no contexto da organização e do funcionamento da IFES. 

Foi observado que, no Brasil, os estudos sobre a adoção de governança corporativa que 
são aplicados ao setor público são recentes em relação ao panorama internacional, que já dispõe 
de diversos modelos e sua aplicação nas agências públicas. Vários estudos objetivam mostrar 
que é possível aplicar os modelos internacionais na realidade das instituições brasileiras, 
visando definir um modelo próprio nacional ou, talvez, de uma metodologia comum. 

Partindo para o modelo de governança utilizado pelas IFES objeto do trabalho, ficou 
resumido na apresentação da sua estrutura administrativa e composição dos respectivos 
estatutos, que referendam a composição das respectivas unidades organizacionais, pois 
nenhuma instituição tem um modelo de governança formal. É preciso adotar um modelo voltado 
para a realidade de governança brasileira que contemple todos os mecanismos necessários para 
a boa governança, aliados às peculiaridades das IFES. 

No que diz respeito à aplicabilidade do modelo elaborado pelo TCU (2014) nas 
instituições pesquisadas, pode-se concluir que, em relação às dez práticas analisadas - a 
primeira, demonstrada nas figuras 9 (IFPB) e 19 (UFPB) - conclui-se que a prática é aplicável 
nas instituições. Para isso, deve-se caracterizar o perfil dos membros de ambas as instituições, 
para que, no momento da seleção, eles tenham competências para executar as atribuições 
inerentes ao cargo. 

No que tange à segunda prática - figuras 10 e 20 (IFPB e UFPB), respectivamente - 
também houve resultados semelhantes. Isso indica que é possível adotar um Código de Ética 
específico para membros da alta administração, adicionando-se ao já existente o Código de 
Ética dos servidores público federais. Então é preciso divulgá-lo amplamente e adaptá-lo para 
os membros dos Conselhos, tendo em vista que, em seu universo, existem vários que não fazem 
parte grupo de servidores públicos federais. 
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A terceira prática - representada pelas figuras 11 e 21 - refere-se a uma das latentes 
práticas de governança. Apesar de a maioria dos gestores da UFPB ter afirmado que a prática 
existe e que é aplicável, encontra-se em um estágio preliminar em ambas as instituições. No 
IFPB, os gestores foram sensíveis e concordam com essa posição. Esse estágio foi demonstrado 
pelas ferramentas de monitoramento da gestão puramente formais, sem um entrelaçamento com 
a razão de existir dos mecanismos dispostos. 

Quanto à quarta prática - apresentada nas figuras 12 (IFPB) e 22(UFPB), assim como à 
prática anterior, a aplicação é viável e existem instrumentos para consolidá-la nas duas 
instituições, que são os canais de comunicação, ouvidoria, por exemplo. Entretanto, seu 
aperfeiçoamento é precípuo para efetivar o que preceitua o modelo do TCU. Então, estabelecer 
caminhos de comunicação e dados abertos para as IFES é um processo a ser lapidado. 

Sobre a quinta prática, em que se analisou a participação social nas IFES, conclui-se que 
a prática existe, entretanto, nenhuma informação é obtida sobre a participação social efetiva na 
condução da gestão das instituições. Convém ressaltar que não foi objeto desta pesquisa saber 
o quanto essa participação é efetiva, mas investigar se existe e se é aplicada nas IFES. 

Ao analisar a sexta prática do instrumento de pesquisa, posta nas figuras 14 e 24 (IFPB 
e UFPB), respectivamente, concluiu-se, de acordo com a percepção dos gestores e a observação 
efetuada, que ela é aplicável. Porém sua existência não contempla todas as diretrizes 
predispostas no documento do TCU, fato que não desabona a prática existente nas instituições. 

Em relação à sétima prática sobre a conclusão conjunta das IFES, um item cuja 
efetividade a pesquisa não pôde constatar, a maioria dos gestores da UFPB afirmou que a prática 
existe, mas não foi possível identificar algum protocolo que consubstanciasse a posição dos 
gestores, semelhante ao ocorrido no IFPB, cuja efetividade não foi confirmada, embora os 
gestores da UFPB não tenham validado sua existência. A aplicabilidade no seio das IFES pode 
não estar garantida devido à falta de mecanismos para analisá-la.  

Sobre a oitava prática, a pesquisa revelou que as IFES já dispõem de instrumentos 
mínimos dessa prática de sistemas de governança. No caso da UFPB, a maioria dos gestores 
demonstrou que a prática existe, porém, no IFPB, a maioria optou pela neutralidade. Esse 
achado corrobora a aplicabilidade nas IFES dos sistemas de governança, tendo em vista que os 
órgãos já têm uma estrutura mínima. 

No que diz respeito à penúltima prática, cujas respostas foram apresentadas nas figuras 
17 (IFPB) e 27 (UFPB), os resultados foram diferentes, na percepção dos gestores sobre a 
existência da prática. A maioria dos gestores do IFPB não acredita na existência, ao contrário 
dos da UFPB, cuja maioria afirmou que a prática existe. Em órgãos como as IFES, como visto, 
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a administração superior é colegiada, e sua característica principal é o balanceamento de poder. 
Assim, a prática contida no item nove é aplicável, entretanto, igualmente à prática 5, não se 
privilegiou sua efetividade, mas se ela existe. 

Em se tratando da última prática do instrumento de pesquisa, comparando-se as duas 
universidades, concluiu-se que há uma grande discrepância, pois, apesar de existirem 
minimamente instrumentos da prática relativos aos sistemas de governança, grande parte dos 
gestores do IFPB não conhecem esses instrumentos, contrariamente aos da UFB, que afirmaram 
que conhecerem essa prática na instituição. Também é escusa a forma de divulgar que preceitua 
a prática posta, porquanto nenhum instrumento de divulgação foi identificado na observação 
em ambas as instituições. 

Além disso, das dez práticas observadas na pesquisa, as seis primeiras são aplicáveis e 
guardam instrumentos nas IFES. A sétima não contém nenhum instrumento que garanta sua 
mínima existência, segundo as respostas dos gestores do IFPB. Já na UFPB, 64% do somatório 
dos itens 4 e 5 afirmaram que ela existe. As três últimas práticas tiveram seus instrumentos 
identificados nas organizações. Assim, conclui-se que nove das dez práticas são aplicáveis nas 
IFES.  

Por último, tem-se que, no IFPB e na UFPB, foram encontrados instrumentos que se 
referem às práticas de governança pública adotadas pelo manual do TCU, entretanto os 
instrumentos achados correspondem a itens de pequena magnitude, em relação ao que se 
pretende obter na implantação de um sistema de governança para instituições públicas, dentre 
as quais, nove práticas tiveram instrumentos identificados, todos em estágio inicial, até, por 
vezes, desconhecidos, que foi o caso da prática 7 - Assegura-se que decisões, estratégias, 
políticas, programas, planos, ações, serviços e produtos de responsabilidade da organização 
atendam ao maior número possível de partes interessadas, de modo balanceado, sem permitir a 
predominância dos interesses pessoais – em que não foi possível identificar algum instrumento 
relativo nas organizações estudadas, e a percepção dos gestores da UFPB foi o único indício da 
prática na organização, o que não ocorreu com os gestores do IFPB. 

O conjunto de práticas contidas nos mecanismos de governança, oriundas da aplicação 
em instituições privadas, forma uma base para aplicação nas instituições públicas. O estudo 
mostrou que é preciso adaptar os mecanismos de governança para órgãos públicos, partindo do 
pressuposto de que há uma diferenciação lógica conceitual da finalidade da organização 
pública.  

Dando sequência, uma análise aprofundada do sistema de governança visa aperfeiçoá-
lo e contribui para que haja mais discussões sobre quais mecanismos e práticas presentes no 
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sistema deverão permanecer e quais os que deverão ser criados ou adaptados para ser 
implantados em instituições públicas. Sobre isso, este trabalho mostrou que as práticas de 
governança podem ser aplicadas nas IFES. 

Uma das intenções deste trabalho é de que o conhecimento produzido sobre a temática 
governança no serviço público e na gestão das IFES possa ser utilizado futuramente para se 
implantar um sistema de governança consolidado. 

Assim, considerando tudo o que foi abordado nesta pesquisa, apontam-se algumas 
temáticas que poderão ser aprofundadas em futuras pesquisas, a saber: efetividade das práticas 
contidas no modelo de governança, visando garantir seus pressupostos depois que o modelo for 
adotado; conjunto de elementos que visem assegurar e efetivar as práticas contidas no modelo 
de governança para as IFES; e práticas de governança desenhadas para as IFES do governo 
federal obedecendo às estruturas existentes.  

O aprofundamento dessa temática, por sua natureza relacionada à gestão pública e aos 
aspectos sociais e políticos, pode trazer contribuições para a participação cidadã na gestão 
pública, melhorar a forma de prestar os serviços públicos para a população e, até, fortalecer as 
bases da democracia brasileira. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 MESTRADO EM GESTÃO PÚBLICA 
 

Mestrando: Fabrício do Nascimento Santos  
Orientador: Dr. Thiago Ferreira Dias 
 

Questionário de pesquisa 
 

 Observações: 
- Este questionário tem o objetivo de coletar informações sobre as características 
institucionais das práticas de governança, em que estão inseridas as Instituições Federais 
de Educação (IFES), visando fundamentar a dissertação de Mestrado, que visa analisar a 
aplicabilidade sobre a adequação dessas características aos princípios e às recomendações 
de boas práticas de governança pública apontados pelo Tribunal de Contas da União.  
- Os dados obtidos serão utilizados unicamente para fins acadêmicos, veiculados em 
conjunto, e os respondentes não serão identificados. 

 
Em cada item, marque o quadrículo de acordo com o nível de concordância com as questões 
abaixo: 
 
    

Prática I - Práticas relativas ao mecanismo liderança 
 
1. Na IFES, existe transparência no processo de seleção de membros de Conselho de ou 
equivalente e da alta administração? 
 

Discordo  
plenamente 

1 2 3 4 5 Concordo  
plenamente      

 
2. Adota-se um Código de Ética e Conduta que defina padrões de comportamento dos 
membros dos Conselhos de Administração ou equivalente e da alta administração? 
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Discordo  

plenamente 
1 2 3 4 5 Concordo  

plenamente      
 
3. Na instituição, avalia-se, direciona-se e monitora-se a gestão da organização, 
especialmente quanto ao alcance de metas organizacionais? 
 

Discordo  
plenamente 

1 2 3 4 5 Concordo  
plenamente      

 
 
 
 

Prática II – Práticas relativas aos mecanismos de estratégia 
 
4. Na IFES, é estabelecida a divulgação de canais de comunicação com as diferentes partes 
interessadas e se assegura sua efetividade, considerando as características e as 
possibilidades de acesso de cada público-alvo? 
 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
plenamente      

 
5. Promove-se a participação social, com envolvimento dos usuários, da sociedade e das 
demais partes interessadas na governança da organização? 
 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
plenamente      
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6. É estabelecida uma relação objetiva e profissional com a mídia, com outras 
organizações e com auditores? 
 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
plenamente      

 
 
7. Assegura-se que decisões, estratégias, políticas, programas, planos, ações, serviços e 
produtos de responsabilidade da organização atendam ao maior número possível de 
partes interessadas, de modo balanceado, sem que predominem os interesses de pessoas 
ou grupos? 
 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
plenamente      

 
 

 
Prática III - Práticas relativas ao Sistema de Governança 

 
8. Na instituição, são estabelecidas as instâncias internas de governança da organização? 
 

Discordo  
plenamente 

1 2 3 4 5 Concordo  
plenamente      

 
9. No órgão, garantem-se o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas? 
 

Discordo  
plenamente 

1 2 3 4 5 Concordo  
plenamente      

 
10. O sistema de governança da organização é estabelecido e divulgado para as partes 
interessadas?  

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
plenamente      
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APÊNDICE B 
 

IFPB 
SIGLA DO 

CARGO UNIDADE ORGANIZACIONAL 
CD 01 REITORIA DO IFPB 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO-RE 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE EXTENSAO-RE 
CD 02 PRÓ-REITORIA PESQ. INOV. PÓS-GRADUACA-RE 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - RE 
CD 02 PRÓ-REITORIA DES. INST. E INTERIORIZA-RE 
CD 03 DIR APOIO ÓRGÃOS COLEGIADOS-RE 
CD 03 DIR. DE GESTÃO DE PESSOAS - RE 
CD 03 DIR. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RE 
CD 03 ASSESSOR ESPECIAL DA REITORIA - RE 
CD 03 DIR. DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA - RE 
CD 04 DIR. COMPRAS, CONT. LICITAÇÕES - RE 
CD 04 DIR. DE EXTENSAO TECN. E ASS. COMUNIT - RE 
CD 04 DIR DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - RE 
CD 04 DEPTO. LEGISLAÇÃO E DEMANDA EXTERNAS - RE 
CD 04 ASSESSOR ADM CAMPUS E CENTROS II - RE 
CD 04 COMISSÃO PERMAN. CONCURSOS PÚBLICOS - RE 
CD 04 DIR. DE PÓS-GRADUAÇÃO - RE 
CD 04 ASSES REL. INSTIT. E INTERNACIONAIS-RE 
CD 04 DIR DE ORCAMENTO-PRAP-RE 
CD 04 ASSISTENTE DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO - RE 
CD 04 DEP. DE CAD. ACAD, CERT. E DIPLOMAÇÃO - RE 
CD 04 SECRETARIA DA REITORIA- RE 
CD 04 DIR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RE 
CD 04 DEP. DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - RE 
CD 04 DIR. ADM. MAT. PATRIMONIAIS-PRAP - RE 
CD 04 DIR. COM. E LOGÍSTICA-PRAP - RE 
CD 04 DIRETOR FINANÇAS CONTABILIDADE PRAP - RE 
CD 04 DEP. DE CAD. AC. E PR. DA FL. DE PAG.-RE 
CD 04 DEP. DE PESQUISA INSTITUCIONAL-RE 
CD 04 DIR. DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-RE 
CD 04 DIR. DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - RE 
CD 04 DIR DE GEST ATIV. DE EXTENSÃO - RE 
CD 04 DIR. DE PESQUISA-RE 
CD 04 DIR. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - RE 
CD 04 AUDITORIA INTERNA GERAL - RE 
CD 04 DIR. DE GER. E F. DE O. DE ENGENHARIA - RE 
CD 04 CHEFIA DE GABINETE DA REITORIA 
CD 04 DIR. DE ED. A DIST. E PROG. ESPECIAIS - RE 
CD 04 PROCURADORIA FEDERAL 
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APÊNDICE C 
 

UFPB 
SIGLA DO 

CARGO UNIDADE ORGANIZACIONAL 
CD 01 REITOR 
CD 02 VICE-REITOR 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
CD 02 PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO 
CD 03 PREFEITO UNIVERSITÁRIO 
CD 03 CHEFE DE GABINETE 
CD 03 PRESIDENTE DE INSTITUTO 
CD 03 DIRETOR 
CD 03 DIRETOR 
CD 03 DIRETOR 
CD 03 DIRETOR 
CD 03 DIRETOR 
CD 03 DIRETOR 
CD 03 PROCURADORIA GERAL 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 ASSESSORIA DO REITOR 
CD 04 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 
CD 04 PROCURADOR 
CD 04 COORDENADOR 
CD 04 COORDENADOR DE PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS 
CD 04 COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
CD 04 COORDENADOR DE QUALIDADE DE VIDA 
CD 04 COORDENADOR 
CD 04 COORDENADOR 
CD 04 COORDENADOR 
CD 04 PRÓ-REITOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 
CD 04 PRÓ-REITOR ADJUNTO 
CD 04 SUPERINTENDENTE 
CD 04 SUPERINTENDENTE 
CD 04 DIRETOR PU 
CD 04 DIRETOR PU 
CD 04 COORDENADOR 
CD 04 COORDENADOR 



88  

CD 04 COORDENADOR 
CD 04 COORDENADOR 
CD 04 COORDENADOR 
CD 04 COORDENADOR 
CD 04 COORDENADOR 

 
 
 


