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RESUMO 

RESMINI, G. Governança Pública e a aplicabilidade do Estudo 13 do IFAC na esfera 

municipal: um estudo sob o enfoque da Teoria da Agência e da Teoria Instutucional. 

2017. 133 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Estadual 

do Centro Oeste, Guarapuava, 2017.  

 

O setor público é carente de modelos organizacionais que possam contribuir para a boa 

gestão, ações de governança são realizadas sem a devida regulamentação não permitindo a 

perpetuação na organização. A consolidação de um modelo de governança que atenda aos os 

princípios constitucionais que norteiam o setor público combinados com princípios de 

governança já amplamente utilizados mundialmente pode representar um ganho 

representativo nos processos organizacionais de municípios de pequeno porte, como o 

retratado neste estudo. A institucionalização das práticas apresentadas nestes modelos torna-se 

um importante aliado á boa gestão e a coibição de casos em que os interesses pessoais são 

colocados á frente dos interesses da gestão. O objetivo principal deste estudo foi investigar se 

o modelo de governança proposto pelo Estudo 13 do IFAC é adequado para proporcionar a 

implantação da governança plena em um município de pequeno porte. Nesse ínterim, a 

dissertação está ligada a linha de pesquisa em estratégia, amparada sob as perspectivas das 

teorias de agência e teoria institucional. A pesquisa delineou-se caracterizada como descritiva, 

utilizando-se a combinação das abordagens qualitativas e quantitativas, a combinação destas 

abordagens serviu para uma análise mais aprofundada do modelo e suas implicações nas 

práticas de governança municipais. Na pesquisa qualitativa foram realizadas entrevistas com 

dirigentes responsáveis pela implementação da governança, analise documental e observação 

participante. O método de análise dos dados foi a análise de conteúdo. Já na abordagem 

quantitativa, utilizou-se a aplicação de questionário para um percentual de 44% da população, 

ou seja, 233 servidores. Como ferramenta de análise dos dados utilizou-se as técnicas 

dispostas pelo sistema de análises estatísticas SPSS. Pelas análises realizadas nos resultados 

levantados nas coletas de dados, foi possível vislumbrar que o município possui práticas de 

governança já institucionalizadas na organização, faltando somente a regulamentação das 

mesmas, para que sejam sedimentadas de forma corretas. Pela percepção dos servidores 

municipais, as práticas de governança propostas pelo modelo Estudo 13 podem ser aplicadas 

na organização, sendo somente necessária a adaptação das que tiveram médias de aceitação 

abaixo do nível geral. Verificou-se também a existência de dois grupos distintos de aceitação 

das práticas, a análise das características dos mesmos permitirá a implantação plena do 

modelo de governança. Percebe-se uma similaridade das dimensões propostas no estudo com 

algumas práticas existentes na organização, demonstrando que apesar, de não possuir um 

modelo específico de governança, o município possui um caminho acessível para a 

implantação da governança plena em seu contexto organizacional. 

Palavras Chave: Setor Público, Governança, Estudo 13 IFAC. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

RESMINI, G. Public governance and the applicability of the study 13 of IFAC in the 

municipal sphere: a study under the focus of Agency theory and Instutucional theory. 

2017.133 s. Dissertation (Master‘s Degree In Management)-UniversidadeEstadual do Centro 

Oeste, Guarapuava, 2017. 

The public sector is in need of organizational models that can contribute to good governance, 

governance actions are performed without proper regulations not allowing the perpetuation in 

the organization. The consolidation of a model of governance that meets the assumptions that 

guide the constitutional principles that guide the public sector, combined with principles of 

governance already widely used worldwide can represent a phenomenal gain organizational 

processes of small municipalities, as depicted in this study. The institutionalization of the 

practices presented in these models, becomes an important ally good management and the 

halting of cases in which personal interests are placed before the interests of management. 

The main objective of this study was to investigate whether the governance model proposed 

by 13 Study of IFAC is suitable to provide the full governance in a small municipality. In the 

interim, the dissertation is on the line of research in strategy, supported under the perspectives 

of Agency and institutional theory. The research outlined if characterized as descriptive, using 

the combination of qualitative and quantitative approaches, the combination of these 

approaches served to further analysis of the model and its implications in municipal 

governance practices. On qualitative research interviews were held with officials responsible 

for the implementation of governance, review documents and participant observation. The 

method of analysis of the data was the analysis of content. On quantitative approach, the 

application of a questionnaire to a percentage of 44% of the population, i.e. 233 servers.As a 

tool for analysing the data we used the techniques laid out by the system of statistical analysis 

SPSS. The analysis on the results raised in data collection, it was possible to envision that the 

municipality has already institutionalised governance practices in the Organization, missing 

only the regulation of same to be fielded in a way correct. The perception of local servers, 

governance practices proposed by 13 Study model can be applied in the Organization, being 

only necessary to adapt that had average acceptance below the General level. It was also 

verified the existence of two distinct groups of acceptance of the practice, the analysis of the 

characteristics of the same will allow the full deployment of the governance model. You can 

see a similarity of the dimensions proposed in the study with some existing practices in the 

Organization, demonstrating that although, does not have a specific model of governance, the 

city has an accessible path to the deployment of full governance in your organizational 

context. 

Key-words: Public sector, Governance, 13 Study IFAC. 

 

 



 

 

 

 

RESUMÉN 

RESMINI, G. Gestión pública y laaplicabilidaddelestudio 13 de IFAC enelámbito 

municipal: unestudio bajo el enfoque de lateoría de la Agencia y teoría de Instutucional. 

2017.133 f. Disertación (Mestrado Professional enAdministración))-Universidade Estadual do 

Centro Oeste, Guarapuava, 2017. 

El sector público está necesitado de modelos organizativos que pueden contribuir a 

labuenagobernanza, acciones de gobierno se realizansinlaadecuada normativa que no permite 

laperpetuación de laorganización. La consolidación de un modelo de gobierno que 

cumplaconlossupuestos que guíanlosprincipiosconstitucionales que guíanel sector público, 

combinado conlosprincipios de lagobernanzayaampliamente utilizado en todo el mundo puede 

representar un aumento fenomenal procesos organizativos de lospequeñosmunicipios, como 

se muestraen este estudio. La institucionalización de lasprácticas presentadas enestos 

modelos, se convierteen una aliado importante de buenagestión y lainterrupción de los casos 

en que losinteresespersonales se colocan antes de losintereses de lagestión.El objetivo 

principal de este estudio era investigar si el modelo de gobiernopropuesto por 13 que estudio 

de IFAC es conveniente darleelgobierno completo enunmunicipiopequeño. En tanto, latesis 

está enla línea de investigaciónenestrategia, apoyadaenla perspectiva de agencia y teoría 

institucional. La investigación que se indica si se caracteriza por ser descriptivo, utilizando 

lacombinación de enfoques cualitativos y cuantitativos, lacombinación de estos enfoques para 

elanálisis adicional del modelo y sus implicacionesenlasprácticas de gobierno municipal. 

Enlainvestigacióncualitativa se realizaron entrevistas confuncionariosresponsables de 

laimplementación de lagobernanza, revisión de documentos y observación participante. El 

método de análisis de losdatosfueelanálisis de contenido. Enel enfoque cuantitativo, 

laaplicación de uncuestionario a unporcentaje de 44% de lapoblación, es decir, 233 

servidores.Como una herramienta para elanálisis de losdatos se utilizanlas técnicas 

establecidas por el sistema de análisis estadístico SPSS. El análisis de los resultados 

enlarecolección de datos, era posible imaginar que elmunicipioya ha institucionalizado 

prácticas de gobiernoenlaorganización, faltando sólolaregulacióndelmismo para obtener de 

maneracorrecta. La percepción de los servidores locales, prácticas de gobiernopropuesto por 

elestudio 13 modelo puede ser aplicado enlaorganización, 

siendosólonecesarioadaptarsetuvoaceptaciónpromedio por debajodelnivel General. También 

se verificó que laexistencia de dos grupos distintos de aceptación de lapráctica, elanálisis de 

las características de losmismos permitirá eldespliegue completo del modelo de gobernanza. 

Se puedever una similitud de las dimensiones propuestasenelestudioconalgunas de 

lasprácticas existentes enlaorganización, demostrando aunque no tieneun modelo específico 

de gobierno, laciudadtieneuncaminoaccesible a laimplementación de gobierno completo ensu 

contexto organizacional. 

Palabras-llave:Sector público, Gobernanza, 13 estudio IFAC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A presente introdução é pautada na intenção de descrever, contextualizar e caracterizar 

as condicionantes que levaram a elaboração deste estudo, bem como apresentar o problema e 

os objetivos da pesquisa. Pretende-se também justificar a escolha do tema e situá-lo na linha 

de teórica proposta pelo pesquisador, em desenvolver estudos relacionados ao setor 

público.As abordagens teóricas envolvidas na elaboração desta dissertação complementam-se 

pela motivação do pesquisador em desenvolver um estudo neste tema.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Cada servidor público, além das funções estabelecidas nos seus escopos de 

atribuições funcionais, deve buscar formas para proporcionar uma gestão pública eficiente e 

pautada na eficiência organizacional.Oportunidades que surgem de realizar pesquisas que 

visem proporcionar ganhos à gestão pública devem ser aproveitadas para estabelecer os 

mecanismos que fortaleçam a atividade pública baseada nos princípios constitucionais 

exigidos pela legislação vigente. Estas oportunidades se somam à intenção do pesquisador em 

desenvolver em sua organização um estudo que propicie a eficiência organizacional esperada 

a todos os órgãos públicos. 

Considerando o cenário econômico, social e político vivido atualmente pelo Brasil, 

que afeta a administração pública em todas as esferas, faz-se necessária à adoção de práticas 

voltadas à profissionalização dos atos da gestão, bem como mecanismos que promovam a 

mudança organizacional pela incorporação de novas práticas corretas e adequadas para a 

gestão pública, sendo que assim a mesma possa responder as pressões da sociedade buscando 

a satisfação da população, objetivo este principal das ações públicas. 

Rua (1997), ao citar o modelo de administração pública gerencial, retrata as 

características desse tipo de gestão indicando a flexibilidade, a descentralização e a 

horizontalização das estruturas e a expressiva participação dos atores sociais como os fatores 

de maior relevância.   



14 

 

 

 

A função do Estado planejador, único produtor direto dos bens, serviços e decisões a 

serem tomadas e empregador de serviços básicos passou a sofrer instabilidade nos primórdios 

da década de 1970 (MAJONE, 1997), principalmente na razão direta de que ele, o Estado a 

partir dessa época, tornou-se o principal responsável pelas baixas taxas de crescimento 

econômico, altas taxas de desemprego e o crescimento da inflação que assolou o mundo como 

decorrência das cíclicas e recorrentes crises do sistema capitalista, como tinha previsto 

Schumpeter (1935) e Kondratieff, um pouco antes(em 1925), conforme explica (BRESSER-

PEREIRA,1986).  

O Estado já não era mais capaz de atender as necessidades da população e assim 

dificuldades crescentes surgiram para o atendimento do interesse geral da sociedade 

governada (CRUZ FILHO, 2014).  

Na visão da nova gestão pública descrita por Paula (2005), o setor público carece de 

competitividade e orientação para o lucro, impedindo dessa forma que os gestores busquem a 

utilização racional das informações para uma melhor tomada de decisão e resolução dos 

problemas administrativos. Assim, surge a necessidade da compreensão administrativa e 

gerencialista nessa área, mesmo que o lucro não seja o papel determinante das tomadas de 

decisão, a eficiência na prestação de serviços e satisfação dos anseios da sociedade deve ter o 

foco total desse tipo de administração. 

Para Bresser-Pereira (1998a),a mudança da função do Estado, se deu em face do 

crescimento distorcido, desordenado e ao processo de globalização. Em função disso surgiu a 

necessidade de uma reorganização das funções do poder público, com a inserção de um novo 

modelo de gestão mais pautada na função primordial do Estado, a de garantir os direitos da 

sociedade e ser o responsável pela regulação do mercado, promovendo a competitividade do 

país. A partir dessa visão do Estado, as decisões não são restritas a um pequeno grupo gestor e 

são compartilhadas com a sociedade, cumprindo assim o papel constitucional da participação 

da sociedade na gestão pública. 

A nova forma de pensar e agir do poder público deve incorporar uma tendência à 

separação da tomada de decisão e das aspirações dos tomadores de decisão. Nesse sentido ao 

conceber os preceitos da Teoria da Agência, Jensen e Meckling (1976) relataram a separação 

entre a propriedade e o controle, bem como a responsabilidade social do negócio; isso 

possibilitou a compreensão mais clara das responsabilidades eminentes dos tomadores de 
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decisão em relação ao seu poder discricionário, de uma decisão influenciada por preceitos 

pessoais sem ligação efetiva com o negócio.  

 Desse modo, surge uma nova forma de pensar as decisões que envolvem o setor 

público, tendo no seu arcabouço a mudança ocorrida no Estado com a ruptura do modelo 

tradicional, para um Estado mínimo (BRESSER-PEREIRA, 1998b), complementado pelas 

visões de agência (JENSEN; MECKLING, 1976).  Portanto aos gestores que implementam 

ações de governança, que são assim definidas por Rua (1997) como a adoção de rotinas de 

gerenciamento despolitizado, conseguem estabelecer as melhores rotinas para a prática de 

uma gestão responsável e coerente com as normas e procedimentos aplicados ao setor 

público. 

Sob tal pressuposto, o modelo de governança a ser estudado, provém de 

recomendações emitidas pelo Internacional Federation Accountants(IFAC), que tem a missão 

primordial de promover a convergência das normas internacionais de contabilidade. Ademais, 

o IFAC por meio do Public Sector Committee (PSC) recentemente denominado International 

Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), emite procedimentos de auditoria e 

governança a serem aplicados aos órgãos públicos. O estudo 13 consiste em um conjunto de 

procedimentos e mecanismos de governança no setor público, especificamente sobre as 

responsabilidades de um órgão de gestão de uma entidade pública que estão assentados em 

três princípios basilares aplicados à governança no setor público e no privado: transparência, 

integridade e responsabilidade em prestar contas.  

Contudo, mais especificamente do setor público os princípios se desdobram em: 

desinteresse, integridade, objetividade, prestação de contas, abertura, honestidade e liderança 

(IFAC, 2001). O órgão, em seus relatórios oficiais, acredita que pela importância do tema e 

dos estudos já realizados a seu respeito, sua adoção,poderá contribuir para uma governança 

pública efetiva, bem como nas prestações de contas mais eficientes. 

Considerando o exposto, e com a preocupação eminente no aprimoramento dos 

fatores relacionados à efetiva gestão municipal, surge a questão que norteará a pesquisa: 

Como o modelo de governança proposto pelo Estudo 13 do IFAC pode ser adequado 

para a implementação da governança de um município de pequeno porte? 

A escolha pelo modelo definido pelo IFAC, para compor o campo de análise deu-se 

pela aproximação do modelo com os objetivos do estudo, onde nota-se que os critérios de 

governança expostos no modelo aproximam-se com os propósitos da administração pública. 
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Pela vivência do pesquisador no setor público, este percebe que faltam metodologias escritas 

a disposição do setor público, metodologias estas que regulamentam trabalhos e a forma de 

agir dos entes envolvidos na gestão. Sendo assim, o modelo proposto, que é redigido por uma 

entidade idônea e representativa, torna-se essencial para promover a governança sem conflitos 

de interesse. 

Marques (2007) reforça que existem uma variedade de modelos de governança, 

portanto indica a existência de vários caminhos para representar a governança corporativa no 

setor público, devido à complexidade da estrutura de governança e também às peculiaridades 

de cada ente. Dentre os motivos para a escolha do Estudo 13 do IFAC, destaca-se também a 

contribuição de Marcelli (2013), que permite indicar o Estudo 13 como o mais adequado à 

proposta desta pesquisa, pela estrutura de análise ser similar e adaptável às instituições 

públicas brasileiras, em qualquer nível de governo. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Para que o problema de pesquisa seja plenamente alcançado são apresentados a 

seguir o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar se o modelo de governança indicado pelo Estudo 13 do IFAC pode ser 

adequado para a implementação da governança em um município de pequeno porte.  

  

1.2.2 Objetivos específicos 

  

a) analisar quais são as práticas de governança adotadas no município; 

b) estabelecer a relação das práticas de governança do município, com os preceitos do estudo 

13 do IFAC; 

c) verificar se os preceitos do Estudo 13, tal como foram concebidos, são suficientes para que 

a governança da gestão municipal se efetive. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 Com a reforma do Estado ocorrida na década de 1990, descrita por Bresser-Perreira 

(1998a) a mudança organizacional ocorrida a partir desta, conduziu o Estado a ser um 

promotor das inovações nas economias abertas, tendo os horizontes voltados à flexibilização 

de mercados influenciada pela competição internacional. Nesse momento, tem-se uma 

padronização de ações visando o bom andamento organizacional e a consequente pressão de 

organismos de controle externo, buscando uma unidade de informações e prestações de 

serviços.Encontrar o melhor caminho organizacional passou a ser um desafio para os entes 

públicos, visto que tendem a sofrer pressões maiores à medida que se estabelecem nesse novo 

cenário. 

Opresente estudo molda-se à perspectiva proposta pela linha de pesquisa em 

Estratégia, do Mestrado Profissional em Administração, por abordar a investigação em 

organização pública, com o intuito de fortalecer a escolha estratégica da organização, para que 

ocorra a mudança organizacional e adaptação à pressão ambiental que molda constantemente 

as instituições. 

O tema proposto está inserido no escopo das abordagens estratégicas propostas por 

Whittington (2002), mais precisamente na abordagem sistêmica, por representar a estratégia 

em um sentido diferente do casual, no qual o lucro não é o objetivo principal, e como as 

estratégias refletem o contexto social em que estão inseridas. Diferentes abordagens 

estratégicas podem emergir caracterizando a multidisciplinaridade do assunto e as possíveis 

consequências relacionadas à formação de estratégias referentes o interesse plural da 

instituição (PEREIRA et al. 2007). 

 Quando Peters (2013) cita que as discussões que envolvem o setor público comumente 

abrangem os aspectos relacionados à governança,e que esta rege as relações entre o setor 

público e a sociedade, o autor faz um elo entre a governança e as preocupações públicas sobre 

a capacidade de seus sistemas políticos agirem de forma efetiva e decisivamente para resolver 

os problemas políticos. Já Marcelli (2013) explica que atualmente é possível verificar que as 

instituições públicas brasileiras se baseiam cada uma em seu grau de excepcionalidade, na 

adoção de práticas modernas de gestão, consideradas padrões de governança para o setor 

público. 

 Os estudos de Mello (2006), Santos (2010), Linczuk (2012), Silva (2012), Marcelli 

(2013), Silveira (2013), Barros (2014), Santos (2014), desenvolvidos sob a ótica do Estudo 
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13, foram realizados em órgãos públicos da esfera federal, sendo: Polícia Federal, Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab), Tribunal de Contas da União, Fundo Nacional da 

Educação (FNDE), Universidades Públicas Federais, Setor Público Federal Brasileiro, 

Universidade Federal de Pernambuco e Marinha do Brasil, respectivamente.  

Considerando a lacuna existente da aplicação do Estudo 13 na administração de 

pequenos municípios,pretendeu-se com a presente pesquisa verificar o grau de efetividade 

desse estudo de governança em um pequeno município, podendo desta forma testar a sua 

aplicabilidade em um órgão da administração pública diferente daqueles já estudados. Porém, 

apesar das características distintas, e das contribuições da operacionalização do modelo nos 

estudos já realizados, neste, estudo as devem ser observadas as peculiaridades do Estudo 13 

para uma possível implementação pela entidade. 

 Viana (2010) retrata que apesar do interesse da academia sobre a pauta da governança 

no setor público, a abordagem de estudo existente é baseada nos princípios do setor privado, 

sem uma maior discussão sobre a sua adaptação para a área pública. Nesse sentido, emerge a 

necessidade de uma maior discussão sobre quais dos princípios podem ser utilizados no setor 

público, convergindo assim da visão utilizada no setor privado para o setor público. 

Novamente, Viana (2010) comenta que, apesar dos mais variados estudos sobre governança, a 

sua aplicabilidade no setor público começa a ser alvo de inquietações acadêmicas, dada a sua 

contribuição para a constituição de um instrumento de gestão eficiente e que possa alcançar os 

objetivos organizacionais. 

 Observa-se que a governança corporativa é um conjunto de regras que visam 

minimizar os problemas de agência (MARQUES, 2007, FERREIRA, 2012, SILVA 2014). 

Dias (2014), também afirma que cada vez mais a Teoria da Agência amplia seu escopo de 

aplicabilidade para a administração pública, testando, então, ainda mais seu poder de 

explicação sobre fenômenos que originalmente não estavam incluídos em seu objeto de 

estudo, provando cada vez mais as relações tão importantes entre os agentes que compõem 

esse ambiente. 

 Hung (1998), em estudo realizado nos Estados Unidos, demonstrou as teorias que 

fortalecem o processo de efetivação da governança nas organizações, podendo ser 

encontradas nesses estudos as teorias Institucional e a da Agência. O mesmo autor trata, 

também, de forma clara que as formas de governança organizacional sempre despertaram 

interesse na academia, muito pelos seus impactos na distribuição do poder, dos excedentes 
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produtivos dentro do grupo, e também na sua influência sobre a eficiência e a eficácia de seus 

resultados na organização (HUNG,1998).  

Dessa forma, pretende-se com a aplicação das teorias expostas, oferecer uma 

contribuição prática na aplicabilidade do Estudo 13 do IFAC, demonstrando uma resposta à 

sociedade frente às demandas que dela se originam especificamente na possibilidade de 

adaptação para a melhor utilização do estudo em um município de pequeno porte. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para efeito do presente estudo, este segue estruturado em 5 capítulos: Capítulo 1, 

composto pela introdução, contendo o contexto, problema de pesquisa, objetivos (geral e 

específico) e justificativa; Capítulo 2 que contém o referencial teórico coma compreensão de 

governança pública, dos princípios do Estudo 13 – do IFAC aplicados aos órgãos públicos, as 

aproximações e entrelaçamentos com a as Teorias da Agência e Institucional, e sua efetiva 

aplicabilidade no  setor público, mais especificamente no âmbito de um município; Capítulo 

3, que descreve a metodologia,  demonstrando os caminhos a serem percorridos para  

resolução do problema de pesquisa e apresentação de uma resposta aos objetivos propostos; 

Capítulo 4,que apresenta a análise dos dados, mais precisamente a análise do modelo de 

governança aplicada à organização em estudo, e por último o  Capítulo 5, que traz as 

conclusões a respeito do estudo, dificuldades, contribuições teóricas e práticas, bem como 

sugestões para estudos futuros seguindo a linha de pesquisa proposta. 
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2REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste Capítulo são apresentadas as bases teóricas e análises empíricas da pesquisa a 

realizada é baseada na governança aplicada ao setor público, que foi desdobrada em três 

subtopicos, representando a convergência de teorias aplicadas às organizações no contexto do 

setor público. O primeiro tópico apresenta as aspirações da Teoria da Agência e sua 

aplicabilidade na resolução dos conflitos entre propriedade e poder, sendo este tema um 

importante ponto de discussão no âmbito do setor público. No segundo são apresentadas as 

discussões a respeito da Teoria Institucional e suas relações com a institucionalização de 

práticas de governança no setor público. E por último, o terceiro subtópico começa retratando 

a governança e suas aplicabilidades no setor público e em seguida, faz-se um panorama do 

Estudo 13 do IFAC, cerne da pesquisa que sustenta esta dissertação. 

  

2.1 TEORIA DA AGÊNCIA 

 

Entender a importância da Teoria da Agência nas tomadas de decisão do setor público 

pode ser o diferencial para a aplicação e disseminação de preceitos de governança neste setor. 

As ações do setor público são tomadas pela figura de um ente “central”, neste caso o gestor, e 

seu modo de agir pautado por seus interesses pessoais que podem interferir na gestão, fazendo 

com que estas decisões sejam tomadas de forma equivocada. Nesse ínterim, surge a 

governança, como ferramenta administrativa capaz de proporcionar uma gestão diferenciada e 

sem as limitações impostas pelos problemas de Agência no setor público. 

Partindo da proposta inicial da presente pesquisa, que possui como objetivo principal 

investigação da possibilidade da implementação de um modelo de governança para um 

município de pequeno porte, tem-se no arcabouço teórico a necessidade de realizar a 

fundamentação a partir da teoria da agência. Verifica-se nesse sentido que “[...] na teoria 

econômica tradicional, a governança corporativa emerge para procurar superar o chamado 

“conflito de agência”, presente a partir do fenômeno da separação entre a propriedade e a 

gestão empresarial”(SILVA, 2005, p. 17). De maneira mais clara, em que os proprietários 

delegam ao agente o poder de decisão sobre a propriedade e a gestão organizacional de sua 

empresa. 

A Teoria da Agência que trata dessas questões teve origem em estudos seminais de 

(BERLE e MEANS apud JENSEN; MECKLING, 1976), e Jensen e Meckling (1976), que 
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analisaram o clássico conflito de Agência no setor corporativo (BORGES; SERRÃO, 2005; 

MELLO, 2006; DIAS, 2014). 

Vale destacar a contribuição de Jensen e Meckling (1976) quando formulam os 

postulados da Teoria da Agência, voltada inicialmente para a aplicabilidade no setor privado, 

mas que possui grande utilidade no setor público. Os autores afirmam que as relações 

envolvendo agência acontecem quando há um contrato, acordo entre uma ou mais pessoas 

(principal) e outra pessoa (agente) para realizar alguma atividade ou serviço em seu nome, 

como também delegar e criar atividades para tomar decisões em nome do agente. 

Nós definimos uma relação de agência como um contrato em que uma ou mais pessoas 

o(s) principal (ais) compromete(m) outra pessoa (o agente) para realizar algum serviço 

em seu nome que envolve a delegação de alguma autoridade na tomada de decisão pelo o 

agente. Se ambas as partes da relação são maximizadores de utilidade existe uma boa 

razão para acreditar que o agente não irá sempre agir no melhor interesse do principal. O 

principal pode limitar as divergências de seu interesse através da criação de incentivos 

apropriados para o agente, e pela incorrência em custos de monitoramento destinados a 

limitar as atividades anômalas do agente. Além disso, em algumas situações ele vai pagar 

o agente para despender os recursos (custos de ligação) visando a garantir que ele não 

tome certas medidas que prejudicariam o principal, ou garantir que o principal será 

compensado se ele tomar tais ações” (JENSEN; MECKLING, 1976, p.5,tradução 

nossa)1. 

Em relação a um aprofundamento dos conceitos de agente e principal, Dixit (2002) em 

seu estudo retrata que o principal é todo aquele que está em condições de influenciar o agente 

de forma legítima e de acordo com os seus objetivos. A relação pode ser entendida no setor 

público pela apresentação das demandas dos cidadãos para os gestores, essas demandas por si, 

já representam uma influência nas decisões a serem tomadas pelo gestor, às vezes mudando 

de forma clara as suas decisões anteriormente tomadas. 

Nessa vertente de pensamento Viana (2010) e Barros (2014) afirmam que no setor 

público o principal ou contratante é o cidadão, que através do voto nomeia os agentes, 

tomadores das decisões pautadas pela coletividade, que serão os responsáveis pelas políticas e 

aplicabilidade dos recursos oriundos do pagamento de impostos, taxas e contribuições 

previstas em lei. Também sobre o tema Pereira e Cordeiro (2012) citam que no sistema 

                                                           
1“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage 

another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision 

making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to 

believe that the agent will not always act in the best interests of the principal. The principal can limit 

divergences from his interest by establishing appropriate incentives for the agent and by incurring monitoring 

costs designed to limit the aberrant activities, of the agent.In addition in some situations it will pay the agent to 

expend resources (bonding costs) to guarantee that he will not take certain actions which would harm the 

principal or to ensure that the principal will be compensated if he does take such actions” (JENSEN; 

MECKLING, 1976, p.5). 
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político atual, o governo é legitimado de autoridade em razão da delegação recebida dos 

cidadãos por meio do processo de escolha democrático, instrumento este que define a escolha 

dos gestores, que passam a atuar como agentes do povo. 

Neste ponto Zielinski (2015)cita que caracterizado pelo contrato entre o principal e o 

agente é que surge o conflito, definido neste caso por problema de agência, em que ficam 

evidentes os conflitos de interesses (nem sempre os interesses do agente estão na mesma 

sintonia com os interesses do principal). No setor público, percebe-se uma distinção evidente 

nas aspirações do cidadão (principal) que elege um gestor (agente) para atender seus objetivos 

de forma global e este acaba por se desviar destes, atendendo a outros objetivos que não 

estavam descritos no contrato entre ambos. 

Isso também acontece nas organizações privadas, como pode ser visto em Adam 

Smith: 

Entretanto, sendo que os diretores de tais companhias administram mais do 

dinheiro de outros do que o próprio, não é de esperar que dele cuidem com a 

mesma irrequieta vigilância com a qual os sócios de uma associação privada 

frequentemente cuidam do seu. Como os administradores de um homem rico, 

eles têm propensão a considerar que não seria honroso para o patrão atender a 

pequenos detalhes, e com muita facilidade dispensam esses pequenos 

cuidados. Por conseguinte, prevalecem sempre e necessariamente, a 

negligência e o esbanjamento, em grau maior ou menor, na administração dos 

negócios de uma companhia. É por isso que as companhias de capital 

acionário para o comércio exterior raramente têm sido capazes de sustentar a 

concorrência contra aventureiros privados. Consequentemente, poucos êxitos 

têm obtido sem qualquer privilégio de exclusividade e, muitas vezes, nem 

sequer com isto têm logrado sucesso. Sem um privilégio de exclusividade, 

geralmente têm administrado mal o comércio. Com tal privilégio, além de 

administrar mal, têm limitado o comércio (SMITH, 1996, p. 214). 
 

Retomando a temática no setor público Siffert Filho (1996 apud DIAS 2014) 

considera em seu estudo, a existência de três condições necessárias ao surgimento do 

problema de agência, identificando quem, para ele, seriam o agente e o principal na relação 

contratual estabelecida. Dessa forma indica que: 

 - O gestor público (agente) tem a liberdade para adotar vários comportamentos de 

acordo com a sua discricionariedade; 

- A ação do gestor público (agente) afeta o bem-estar das duas partes (principal e 

agente); 

- As ações do gestor público (agente) dificilmente são observáveis pelo principal 

(cidadão), havendo nesse caso uma falta de controle do principal para com o agente. 
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Pode-se deduzir, a partir dessa colocação, que mesmo com a instauração da exigência 

de transparência das ações dos representantes do povo, tanto no executivo quanto no 

legislativo, a grande maioria dos cidadãos não conseguem ter acesso à publicidade das ações 

dos agentes públicos. 

 Nos estudos de Jensen e Meckling (1976) e Eisenhardt (1989) a importância destas 

condições é observada, pois consideraram que estas pormenorizam o núcleo da teoria da 

agência e, consequentemente, permitem afirmar que a teoria pode ser aplicada ao setor 

público. Já Dias (2014) cita em seus estudos que somente a Teoria da Agência pode ser 

insuficiente para explicar as dificuldades de introdução de mudanças no setor público, por 

estar restrita à relação entre o principal e o agente. Sob esse prisma da mudança 

organizacional, que esta pesquisa prevê a combinação da Teoria da Agência com a Teoria 

Institucional. 

 Nos estudos de Eisenhardt(1989) são observáveis duas abordagens de pensamento da 

Teoria da Agência; a primeira relacionada ao pensamento positivista da teoria que analisa que 

as duas partes, o principal e o agente, são propensos a ter pensamentos conflitantes. A outra 

vertente de pensamento ressalta a pesquisa entre o agente e o principal, que se refere de forma 

mais detalhada na teoria geral do relacionamento entre agente e principal. Assim as 

proposições definidas pelo autor em seu estudo estão compiladas no quadro 02, indicando de 

uma maneira mais clara as duas proposições. 

 

Quadro 02 – Proposições da Teoria da Agência para a relação agente-principal.   

 

Continua 

Situação  Proposição Testável  
Aumentar o nível de propriedade do agente sobre a 

organização, fazendo com que ele fique mais sensível 

aos resultados financeiros, uma vez que será 

beneficiado ou prejudicado em função de bons ou 

maus resultados (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Quando o contrato entre o principal e o agente é baseado 

em resultados, há maior probabilidade de que o agente 

comporte-se de acordo com os interesses do principal.  

Presença de sistemas de informação.  Quando o principal tem informações para verificar o 

comportamento do agente, haverá maior probabilidade 

de que ele aja de acordo com os interesses do principal.  
Comportamento do agente não observável pelo 

principal. (situação 1) Investir na obtenção de 

informações.   
 

Sistemas de informação são positivamente relacionados 

a contratos baseados em comportamento e 

negativamente relacionados a contratos baseados em 

resultados.  

Comportamento do agente não observável pelo 

principal. (situação 2) Estipular contratos baseados 

em resultados para alinhar as preferências e transferir 

riscos para este.   

A incerteza de resultados está positivamente relacionada 

com contratos baseados em comportamento e 

negativamente com contratos baseados em resultados.  
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Conclusão 

Situação  Proposição Testável  
Os indivíduos variam amplamente em suas atitudes 

frente ao risco. Quanto menos averso ao risco for o 

agente, mais atrativo se torna passar os riscos para 

ele, utilizando um contrato baseado em resultados e 

quanto mais averso a riscos ele for, menos atrativos 

será transferir os riscos.  

A aversão do risco do agente esta positivamente 

relacionada a contratos baseados em comportamento e 

negativamente relacionadas a contratos baseados em 

resultados.  

Quanto mais averso ao risco for o principal, mais 

atrativo será transferir o risco para o agente.  
A aversão a risco do principal está negativamente 

relacionada a contratos baseados em comportamento e 

positivamente relacionada a contratos baseados em 

resultados.  
Atribuições programáveis (rotinizadas)  A programabilidade das atribuições está positivamente 

relacionada a contratos baseados em comportamento e 

negativamente relacionada a contratos baseados em 

resultados.  
Nível de mensurabilidade dos resultados.  A mensurabilidade dos resultados está negativamente 

relacionada com contratos baseados em comportamento 

e positivamente relacionada com contratos baseados em 

resultados.  

Quando o principal e o agente se engajam em uma 

relação de longo prazo, é mais provável que o 

principal irá aprender sobre o agente, e se tornará 

mais capaz de avaliar seu comportamento. O 

contrário vale também.  

A extensão da relação de agência está positivamente 

relacionada a contratos baseados em comportamento e 

negativa relacionada a contratos baseados em resultados.  

Fonte: Dias (2014, p. 69). 

  

Apesar dos posicionamentos parecerem controversos, Eisenhardt (1989) cita que o 

ponto mais interessante é que apesar de haver diferenças entre as vertentes, as duas são 

complementares. A primeira identifica os mais variados tipos de contrato e a segunda 

identifica o contrato mais eficiente. No setor público a combinação dessas duas vertentes 

explica o conflito de agência existente, pois o contrato existente entre o agente (gestor 

público) e o principal (cidadão) é único em excepcionalidade, divergindo dos demais 

contratos em estudo pela teoria e para que a relação de ambos seja duradoura, pois até os 

limites impostos pela lei, deverá ser eficiente e baseado nas premissas estabelecidas. 

 O problema de agência pode influenciar de várias formas a conduta do agente para 

obter benefícios além dos estabelecidos no contrato.Dias(2014), cita que dentre outros 

métodos o agente pode obter benefícios pela nomeação de cargos a seus familiares sem a 

qualificação necessária para tanto (nepotismo) e também por estabelecer e implementar 

projetos de acordo com o seu gosto pessoal e não pela adoção de estudos técnicos 

especializados para tanto. A visão proposta pelo autor, em síntese, aborda os principais 

problemas da gestão no setor público atualmente, fazendo que a eficiência organizacional seja 
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deixada de lado e sejam abordados elementos diversos ao bom andamento das funções 

organizacionais dos gestores. 

 Sobre os problemas de agência no setor público, Akutsu e Guimaraes (2015) em um 

estudo sobre governança judicial, tema relacionado à área pública, cita que os que mais 

ocorrem estão ligados aos “[...] desejos ou objetivos do principal estão [quando esses estão] 

em conflito com os do agente [...] e [...] é difícil ou caro para o principal verificar o que o 

agente está fazendo de fato” (EISENHARDT, 1989, pg. 58). 

 Segundo Costa et al. (2013) um dos motivos pela constante divergência entre agente e 

principal pode ser explicitada na figura 01, que demonstra que o bem estar do principal não 

irá ser maximizado em virtude da diferença de objetivos entre os participantes da relação e a 

predisposição de risco nessa relação.  

Figura1 - Relação Principal e Agente 

 

Fonte: Sato (2007, p.51). 

 

 Sato (2007) afirma que os agentes são adversos ao risco como forma de protegerem 

seu patrimônio. A adversidade ao risco só é esquecida quando o agente procura métodos 

diversos para agir e tomar decisões durante as ações resultantes do contrato entre ambos. Essa 

posição fica evidenciada na figura 1. 

Para Eisenhardt (1985), surge um empecilho para a plena confiança entre principal e 

agente, eis que a habilidade dos principais em saberem se os agentes estão ou não agindo de 

acordo com seus interesses, pela relação entre eles, depende das informações disponíveis aos 

principais. Neste ponto, nos órgãos públicos, onde a determinação do acesso à informação 

depende do agente, este pode manipular a relação e permitir que o principal seja levado a crer 

Principal Agente  

Conflito  

Congruência  

Orientação por metas  
Obrigação e reciprocidade 
Risco  
Interesse próprio  
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que seus objetivos estão sendo alcançados. Portanto, a qualidade e a forma com que as 

informações são produzidas pela relação, poderão influenciar na duração desta. 

 A informação é fator importante para a relação, em função disso Zielinski(2015)afirma 

que o conflito de interesses na relação principal-agente pode surgir “[...] baseando-se na 

premissa de que o agente dispõe de mais informações que o principal para o processo de 

tomada de decisões, o agente poderá procurar atingir seus próprios objetivos” (SLOMSKI, 

2005, p. 30). 

 No setor público, independentemente do tamanho da estrutura da organização, ocorre 

um conflito de interesses manifestando-se, segundo Fijor (2014) pela corrupção de políticos, 

servidores e demais agentes que interagem com o poder público, ignorando o interesse 

público e direcionando seus esforços para a obtenção de vantagens indevidas ou imorais. 

Estas práticas acabam por transformar ineficazes os instrumentos de planejamento e controle, 

não permitindo assim que as administrações públicas possam atingir seus objetivos de 

proporcionar o bem estar de sua população. 

 

Idealmente, os políticos têm como missão promover o interesse público, isto é, o 

bem comum, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e o bem-estar geral. 

Para isto, são investidos de autoridade decisória e supõe-se que venham a exercê-la 

conforme padrões universalistas. A realidade, entretanto, é bem distinta: o que leva 

os indivíduos ao exercício da atividade política frequentemente é o desejo do poder, 

da glória e da riqueza e a capacidade de usar a autoridade para beneficiar interesses 

particulares, de grupos específicos, mesmo quando não se trata de vantagens estritas 

ou diretamente pessoais (RUA, 1997, p. 136). 
 

 Em geral, os autores relacionados à teoria da agência aceitam a existência do problema 

de agência, tanto no setor privado quanto público. Porém, havendo um problema, pressupõe-

se uma solução para tanto. Assim, Sato (2007) cita que o problema de agência é resolvido 

com duas soluções, monitoramento e penalização. Eisenhardt (1985) coloca que as 

informações que são disponíveis ao principal permitem o monitoramento se o agente está 

agindo de acordo com os seus interesses, bem como acompanhar os resultados que são 

produzidos por este. Jensen e Meckling (1976) tratam que o monitoramento não é apenas 

observar o comportamento do agente, mas punir, controlando-o a através de restrições 

orçamentárias, regras processuais e operacionais e também sistemas organizacionais de 

controle, sendo o contrato o caso mais expressivo de controle e punição. 

 Noutra vertente de pensamento Fama e Jensen (1983) retratam que problemas de 

agência podem ser controlados por meio de sistemas de decisão que separam a gestão do 
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controle nos diversos níveis da organização. Nesse sentido, vale destacar que a governança 

pode ser o diferencial para a minimização dos problemas de agência, por seus pressupostos, 

relacionados à preconização de uma gestão eficiente. Tal visão é reforçada por Fontes Filho 

(2003) que cita que na esfera pública os problemas de agência são significativos e objeto da 

governança neste tipo de organização. 

 Para melhor concretizar os objetivos propostos nesta pesquisa, surge a necessidade da 

combinação de teorias, neste caso a teoria da Agência com a Teoria Institucional. Sobre isso 

Fontes Filho (2004) cita que vários autores têm defendido a utilização de um referencial 

multiteórico para a solução dos problemas de agência em especial, e da governança de forma 

geral, principalmente pelo uso da Teoria Institucional. Assim no campo das organizações 

públicas, a teoria institucional quando aplicada em um cenário organizacional de conflito 

entre principal e agente, pode e muito contribuir para que sejam estabelecidos mecanismos 

garantidores de práticas que visem minimizar esse conflito e estabelecer a melhor eficiência 

organizacional. 

 

2.2 TEORIA INSTITUCIONAL 

  

 A compreensão dos fenômenos que acontecem no interior das organizações é um 

aspecto importante para que as teorias organizacionais possam desvendar a amplitude que 

mudanças nas estruturas das organizações podem levar a mudanças no modo de agir destas. 

Assim, instituições que abordam pressupostos estabelecidos de separação entre propriedade e 

poder, como estabelecido pela Teoria da Agência, tendem a proporcionar mudanças 

organizacionais de grande porte, influenciando processos e principalmente resultados para os 

mais diversos atores envolvidos no ambiente dessa instituição. 

 Nessa vertente, os estudos em organizações que têm em pauta as concepções da Teoria 

da Agência, possuem como complemento as percepções da Teoria Institucional. Assume-se 

aqui, a necessidade de verificar a pressão ambiental imposta à organização pública, tanto da 

sociedade como de órgãos de controle, visando que esta seja mais pautada nas novas 

exigências legais para o bom andamento do setor público. Surge dessa forma uma gama 

interessante de estudos para a Teoria Institucional, tais como a mudança organizacional, as 

pressões do ambiente e incorporação de valores necessários para as boas práticas 

organizacionais. 
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 Berger e Luckmann (2004) tratam que toda a atividade humana está sujeita ao hábito, 

e qualquer ação tornada habitual tende a ser executada novamente no futuro. Novos processos 

que são executados no interior de organizações, tendem a se tornar habituais e 

consequentemente, auxiliar na busca pela eficiência organizacional. A Teoria Institucional 

portanto concilia as pressões que o ambiente organizacional exerce sobre as organizações, 

buscando a inovação, e por outro lado a percepção humana, que ao mesmo tempo que cria o 

contexto organizacional, é responsável por demonstrar o melhor caminho que os processos 

organizacionais devem seguir. 

 Fachin e Mendonça (2003) retratam que nos primórdios dos estudos organizacionais, 

as organizações eram vistas como sistemas fechados, sem a possibilidade de entendimento 

dos fatores que levavam a formação destas organizações. Os primeiros estudos a respeito do 

tema surgiram nos anos de 1950, e demonstraram que as organizações eram compostas de 

vários subsistemas e que ocorria uma enorme pressão ambiental sobre estas organizações.  Os 

mesmos autores retratam que outro ponto de investigação organizacional se pautava na forma 

como as escolhas racionais aconteciam nas organizações e como estas escolhas influenciavam 

na eficiência organizacional. 

 A consolidação das organizações, perante as pressões que ocorrem no campo 

organizacional depende muito da forma do enfrentamento à mudança necessária para tanto, os 

atores envolvidos, o ambiente e claramente os interesses destes, tendem a valorizar cada vez 

mais essa mudança. Cunto et al. (2014) trata que na esfera pública, ocorre a mudança 

organizacional, porém esta depende da capacidade de oferta e resposta, demonstrando que os 

principais atores interessados, são dirigentes ou movimentos sociais, políticos, econômicos ou 

também militares. Portanto, percebe-se a complexidade de que se trata o termo mudança no 

setor público, pois a complexidade de atores faz com que seus interesses tenham que ser 

atingidos satisfatoriamente para que assim possam realmente contribuir para o processo de 

mudança. 

 A teoria que estuda estas formas de mudança organizacional e suas perspectivas e 

impactos nas organizações é a Teoria Institucional que segundo Pereira (2012) é um dos 

modelos de análise das organizações em foco nas últimas três décadas, que evoluíram sob o 

arcabouço do funcionalismo e assim permanecem impulsionando os estudos organizacionais 

recentes. Os estudos iniciais, segundo Carvalho e Vieira (2003) surgiram a partir da década de 
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1950, viam estudos empíricos realizados no campo das organizações e que tiveram enfoque 

estrutural e comportamental, ambos analisados sob a perspectiva institucional. 

 Credita-se a Selznick em seus estudos na década de 1950, as primeiras concepções a 

respeito da perspectiva institucional, ao abordar as organizações como uma “expressão 

estrutural da ação racional” que, ao longo do tempo, são sujeitas às pressões do ambiente 

social e se transformam em sistemas orgânicos (CARVALHO; VIEIRA; GOULART, 2005, 

p. 21).  Cunto et al. (2014) cita que os primeiros estudos, nessa área, trataram com ênfase o 

caráter legitimado das instituições, as regras, os mitos e as crenças que moldam a realidade 

social, tornando assim as instituições, reflexos desses, impregnadas de valor e de um 

significado por vezes social para os atores envolvidos. Assim, percebe-se o foco dos estudos 

institucionais, direcionado para as influências que fatores externos possuem na transformação 

das características organizacionais. 

 Tolbert e Zucker (1999) tratam que a institucionalização é uma tipificação de ações 

que são tornadas habituais por tipos específicos de atores nas organizações.  Já Pereira (2012) 

complementa que estas ações são referentes a comportamentos, que são adotados por 

indivíduos ou grupos de atores que estão dispostos a resolver conflitos existentes nas 

organizações. Os conflitos aqui relacionados podem ser resultantes das mais diversas pressões 

ambientais na organização, e tendem a moldá-la para que futuramente não tenha prejuízos 

novamente com estes mesmos conflitos. Porém, Pereira (2012) ressalva que futuros conflitos 

poderão ter o mesmo caminho, se os atores adotarem metodologias parecidas em situações 

que estes aparecerem no campo organizacional. 

 Selznick (1996) ressalta que a perspectiva institucional tem o campo de análise os 

fenômenos organizacionais, tendo como instrumento o entendimento de como e por que estas 

estruturas e processos organizacionais se tornam legitimados, bem como a consequência dessa 

legitimação e os resultados que a organização alcança a partir deles. Por legitimação, 

compreende-se no campo organizacional, a aceitação por meio da organização de um 

processo que possa ser útil para o andamento da mesma. Assim, para que o modelo de 

governança proposto pelo Estudo 13, seja considerado aceito pela organização e produza 

resultados efetivos, em termos organizacionais e institucionais, ele deve ser legitimado por 

esta e suas práticas devem ser consideradas essenciais para o alcance dos resultados 

esperados. A institucionalização dos preceitos do Estudo 13 possibilitariam o 
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desenvolvimento do modelo de governança por ele proposto na esfera da administração 

pública. 

 O escopo de estudos institucionais pode ser utilizado para as mais diversas aplicações 

organizacionais. A propósito, Caldas e Fachin (2005) destacam que o processo de 

institucionalização permite a compreensão dos mais variados processos organizacionais, 

tornando assim as empresas eficientes e adaptadas as pressões ambientais. A esse respeito, 

Pereira (2012) cita que o conceito de ambiente é assim ampliado, pois, além de envolver 

aspectos técnicos e institucionais, na ótica funcional e instrumental associada é substituída à 

racionalidade de abordagens tradicionais por uma relação entre os atores sociais que 

compartilham estruturas sociais comuns. 

 Dimaggio e Powell (1983) compreendem que um processo de mudança organizacional 

somente se efetiva quando uma nova prática é considerada adequada perante as anteriormente 

existentes na organização, tendente a propor a busca por um melhor desempenho 

organizacional. Assim, Scott (2001) ressalta que uma mudança só será bem-sucedida se for 

institucionalizada, ou seja, aceita pela organização. A mudança organizacional, se dá pela 

adoção de novas práticas que tornam a organização isomórfica, atendendo as pressões 

ambientais e também pela constante busca pela legitimação organizacional, de novos métodos 

e, também da própria instituição, estes passos tendem a transformar a organização, elevando a 

mesma a um nível organizacional mais próximo ao ideal proposto pelos seus membros. 

 As organizações cada vez mais buscam mecanismos para manter seus processos 

legítimos ou legitimar processos que são úteis para o seu desenvolvimento, assim Dimaggio e 

Powell (1983) entendem que tais práticas que passam a ser utilizadas, por estarem 

consagradas pela aplicabilidade, constituem-se no que eles designam como processos 

isomórficos. Isomorfismo é definido por estes autores, como um processo de 

homogeneização, que força unidades de uma população a se tornarem semelhantes a outras 

unidades que estão propensas às mesmas pressões ambientais. Meyer e Rowan (1977) já 

consideravam o isomorfismo como a incorporação de elementos externos que são legitimados 

pela organização e, como consequência, tendem a incrementar o comprometimento interno 

dos participantes e dos atores externos, melhorando assim a imagem institucional destes e 

também protegendo do fracasso que pode ser iminente sem essa proteção. 
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Como resultado, argumenta-se aqui, isomorfismo institucional promove o sucesso e 

sobrevivência das organizações. Incorporando estruturas formais legitimadas 

externamente aumenta o comprometimento dos participantes internos e 

componentes externos. E o uso de critérios externos de avaliação, isto é, movendo-

se em direção ao status na sociedade de uma subunidade em vez de um sistema 

independente, pode possibilitar a uma organização a permanecer bem sucedida por 

definição social, protegendo-a do fracasso (MEYER; ROWAN, 1977, p.349, 

tradução nossa)2. 

 

 A preocupação com a eficiência é questionada por Cunto et al. (2014) quando trata 

que a adoção de mudanças a partir de linhas já definidas pela organização, que já passaram 

por um processo de legitimação, pode prejudicar a eficiência organizacional. Esta 

preocupação é latente, visto que a organização pode a partir de um processo isomórfico, 

buscar alternativas, Caldas e Fachin (2005) citam estas alternativas como modismos, que sem 

um estudo prévio que a levem ao fracasso. Prevendo esse movimento, Meyer e Rowan (1977) 

relatam que organizações que incorporam elementos racionais, legitimados pela sociedade e 

pelo ambiente que as permeia, em suas estruturas formais, maximizam dessa forma sua 

legitimidade e aumentam os recursos e suas capacidades de sobrevivência. 

 Para Tolbert e Zucker (1999) a prática que está sendo implantada atravessa diferentes 

estágios chamados de processo de institucionalização. Estes processos são importantes para a 

compreensão de como a organização irá se comportar perante casos semelhantes que em um 

futuro podem assolar novamente a forma de agir desta. Os mecanismos institucionais ajudam 

a compreender de forma mais clara esse intrincado processo de aceitação de pressão externa, 

muitas vezes vinda com a intenção de abalar conceitos até então considerados pacificados. 

 Na concepção de DiMaggio e Powell (1983) o isomorfismo institucional ocorre a 

partir de três mecanismos básicos, que podem operar individualmente ou simultaneamente, 

dependendo do contexto inserido, sendo: o isomorfismo coercitivo, que nasce a partir de  um 

contexto econômico, legal e político em que as organizações adotam estratégias similares e as 

tentam legitimar em seus processos; isomorfismo mimético, relacionado a imitação de 

repostas padronizadas a incerteza ambiental a qual a organização está exposta; e o 

isomorfismo normativo, que é relacionado com a crescente especialização dos membros da 

organização e com o compartilhamento de normas e rotinas de trabalho. Na concepção dos 

autores os mecanismos aqui expostos, tendem, no primeiro momento, responder às pressões 

                                                           
2As a result, it is argued here, institutional isomorphism promotes the success and survival of organizations. 

Incorporating externally legitimated formal structures increases the commitment of internal participants and 

external constituents. And the use of external assessment criteria that is, moving toward the status in society of a 

subunit rather than an independent system-can enable an organization to remain successful by social definition, 

buffering it from failure (MEYER; ROWAN, 1977, p.349). 
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sofridas pela organização e posteriormente levá-las a uma busca incessante pela eficiência, 

tornando-as homogêneas e preparadas para as dificuldades que surgem a cada momento. 

 Primeiramente, DiMaggio e Powell (1983) tratam o isomorfismo coercitivo, que 

resulta tanto de processos formais quanto pressões informais, exercidas sobre as organizações 

das quais elas dependem. Pode ser entendido como as pressões que organizações sofrem de 

órgãos governamentais, reguladores e de controle, que por metodologia de trabalho 

transformam organizações de forma homogênea, facilitando dessa forma o controle de seus 

resultados e informações bem como a padronização destes, proporcionando mecanismos 

eficientes de controle organizacional. Como o setor público é pautado pela legalidade em seus 

atos, a compreensão da pressão isomórfica coercitiva é evidente em todos os processos e 

resultados organizacionais, pois nenhum destes deve estar em desacordo com a lei, tornando 

este, um importante mecanismo de entendimento organizacional. 

Cunto et al. (2014) citam que algumas das regulamentações governamentais que, por 

exemplo, obrigam a destinar vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos, são 

considerados processos isomórficos. Atinge-se dessa forma o proposto por Rodrigues e Souza 

Neto (2012) que retratam que esse tipo de isomorfismo é o mecanismo pelo qual as 

organizações se conformam às regulamentações governamentais e às expectativas culturais, 

capazes de impor uniformidade às organizações. 

 Meyer e Rowan (1977) sugerem que as organizações adotam formas que são 

institucionalizadas e legitimadas pelo Estado. Essa atuação estatal,acaba transformando a 

organização através de um processo de mudança, podendo ocorrer como forma de resposta as 

exigências de um novo governante.  

Cunto et al (2014) retratam que nem todo o isomorfismo institucional deriva, en-

tretanto, da autoridade coercitiva. DiMaggio e Powell (1983) relatam que a incerteza é uma 

poderosa força que encoraja a imitação.  Já Carvalho e Vieira (2003) indicam que 

mecanismos miméticos costumam produzir-se quando uma organização, em razão de seus 

temores tecnológicos, objetivos conflitantes ou propriamente exigências institucionais,adotam 

os procedimentos e práticas já desenvolvidos e provados em outras organizações. Essa 

prática, por vezes ignora a inovação organizacional, tomando como certo algo que já foi 

testado e aprovado em outro segmento. Se por um lado a inovação é prejudicada, a eficiência 

tende a aumentar, visto que tempo e recursos necessários para a avaliação dessas novas 

práticas podem ser empregadas em outros processos. 
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O terceiro mecanismo de fonte de mudança organizacional através do isomorfismo, o 

normativo tem sua principal origem na profissionalização. Considerando a linha de 

pensamento de DiMaggio e Powell (1983) que interpretam a profissionalização como a luta 

coletiva dos membros de uma ocupação para definir condições e métodos de seus trabalhos e 

para estabelecer uma base cognitiva e legitimação para sua autonomia ocupacional, verifica-

se que esse mecanismo está presente em grandes corporações onde sindicatos e outros órgãos 

representativos acabam por ditar regras trabalhistas que devem ser seguidas pela organização 

visando evitar conflitos entre a cúpula da organização e seus colaboradores ligados a esses 

órgãos representativos. 

Rodrigues e Souza Neto (2012) relatam que é necessário entender as políticas e 

cerimoniais existente sem várias organizações que competem entre si, entre outros motivos, 

por poder político e legitimidade institucional, com foco em objetivos sociais e econômicos – 

caso comum às organizações do setor público ou organizações presentes em segmentos com 

baixa competitividade. Essa busca tende a formar essas organizações mais parecidas entre si, 

proporcionando que os ganhos organizacionais sejam replicados. No contexto público, os 

recursos para inovação são escassos, sendo necessárias ações miméticas para buscar melhores 

práticas que possam estabelecer as organizações ganhos interessantes no contexto de 

processos e recursos para o bom andamento dos serviços públicos. 

Silva, Pereira e Alcântara (2012) citam Machado-da-Silva e Gonçalves (2000)em um 

estudo que retrata as características das pesquisas brasileiras sobre a teoria institucional, e 

constatam que o mecanismo coercitivo é o mais utilizado como instrumento de manutenção 

da ordem e, paradoxalmente, de transformação social, alcançando sua legitimação por meio 

do formalismo. Partindo desse pressuposto, cada mudança organizacional que ocorre em 

nossa sociedade é precedida por uma regulamentação específica para tanto, essa 

regulamentação permite, a priori uma discussão com a sociedade, para a escolha da melhor 

opção que deverá ser seguida. 

Silva et al.(2010) cita que isto acontece porque é mais fácil para nós brasileiros, que 

somos fortemente influenciados por padrões e modelos estrangeiros, adotar uma estrutura 

formal por decreto ou lei do que institucionalizar o correspondente comportamento social e, 

ou, organizacional.  Percebe-se, que modelos internacionais que tendem a modificar a 

estrutura organizacional podem ser mais aceitos nas organizações (SILVA, PEREIRA, 

ALCÂNTARA (2012); SILVA et al. (2010). Assim, o modelo de governança proposto pelo 
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IFAC, órgão internacional, tende a ser aceito, pela sua aplicabilidade já comprovada e por 

demonstrar um viés para aumentar a eficiência organizacional. 

Existem diversos fatores que trouxeram impactos para a Teoria Institucional, a seguir 

citam-se alguns considerados mais proeminentes:  

1) A variedade das organizações para as quais uma dada estrutura seria teoricamente 

relevante (quanto maior o leque de organizações, mais difícil seria oferecer 

evidências convincentes da efetividade de estruturas e, portanto, mais baixo o grau 

de institucionalização.  

2) O número de “champions” (“champion" significa uma pessoa que luta por outra 

ou por uma causa; um defensor, um protetor) ou o tamanho dos grupos de 

“champions” (quanto maior o número de “champions”, menor será a probabilidade 

de processos entrópicos tornarem-se operantes e, portanto, mais alto o nível de 

institucionalização.  

3) O grau pelo qual a adoção de uma estrutura está vinculada a mudanças que 

envolvam altos custos para as organizações adotantes (investimentos mais elevados 

deveriam atenuar tendências entrópicas, resultando, deste modo, em um alto grau de 

institucionalização) e assim por diante.  

4) A força da correlação entre a adoção e os resultados desejados (criação de fortes 

incentivos para manter a estrutura, daí resultando alto grau de institucionalização) e 

assim por diante (TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 212).  

 

Nesse contexto organizacional, percebe-se que a adoção de novas práticas 

organizacionais tende a deixar a organização mais isomórfica, e adaptada as pressões 

ambientais que estão propensas a enfrentar. O modelo de governança proposto pelo IFAC 

pelo Estudo 13, portanto para ser implantado, implica em que a organização deverá utilizar 

um dos mecanismos de mudança organizacional propostos pela Teoria Institucional. Pela 

proposta apresentada, o modelo necessitará do mecanismo coercitivo, muito pela necessidade 

de legislação para o órgão público apresentar alguma mudança organizacional e também o 

mecanismo mimético, pois a organização deverá buscar processos de governança já 

praticados em outros órgãos para proporcionar a aplicação plena do modelo de governança 

aqui relatado. 

Definidos os mecanismos da mudança organizacional a ser implementado pela 

organização, cabe a determinação de como será culminado o processo de institucionalização 

do modelo de governança. Depois de verificada a legitimidade do modelo, este terá que se 

tornar habitual entre os processos da organização, ou seja, seus processos serão tornados 

claros a todos os membros da organização, perfazendo esse modelo algo comum nos 

processos e rotinas organizacionais. Estas peculiaridades serão apresentadas no tópico a 

seguir, que tratará das concepções a respeito do processo de institucionalização a partir da 

visão no setor público. 
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2.1.1 Processo de institucionalização 

 

 Institucionalizar uma prática organizacional necessita de aplicação de conceitos que 

permeiam a realidade da aplicação conceitual dos preceitos institucionais. O processo de 

institucionalização do modelo de governança proposto pelo Estudo 13 necessita ultrapassar 

todo o processo conceitual de institucionalização propriamente dita, para que a prática seja 

considerada de acordo com os procedimentos da organização. Conceber todo o processo de 

institucionalização implica em legitimar os fundamentos propostos no Estudo 13 e, dessa 

forma, possibilitar que seja amplamente utilizada e difundida na organização. 

DiMaggio e Powel (1983) tratam que o institucionalismo busca explicar os fenômenos 

organizacionais por meio do entendimento do como e do por que estruturas e processos 

organizacionais se tornam legitimados e suas consequências nos resultados alcançados. 

Assim, compreende-se que o processo de institucionalização se consolida a partir do momento 

que a organização reconhece como legítima uma prática e a expande a todos os seus setores, 

desde o nível operacional ao gerencial, sem distinção. No órgão público, este processo, se 

configura, partindo primeiramente dos órgãos gerenciais para os mais operacionais, visto que 

cabe aos gestores a implantação de novas práticas e depois sua difusão para os demais setores. 

O processo de institucionalização é compreendido por várias fases, e pode-se dizer que 

um segmento da vida humana institucionalizado equivale a dizer que foi submetido ao 

controle social (MACHADO DA SILVA; GONÇALVEZ, 1999). O controle aqui exposto 

pode ser compreendido como a aceitação da sociedade da prática a ser institucionalizada. As 

fases citadas pelo autor demonstram no interior da organização, como o processo de 

institucionalizar uma prática se constrói para torná-la legítima e apta de ser aplicada. 

Berger e Luckmann (2004) ao tratarem a conceituação de instituição, definiram-na 

como o resultado, ou ainda, o estágio final do processo de institucionalização, determinado 

por ações que se tornam habituais por tipos específicos de atores na organização; também é 

reconhecido que os significados que são atribuídos quando uma ação é tornada habitual, se 

tornam generalizados, perdurando na organização independente dos atores que a 

implementaram estarem ou não na mesma. Vale destacar, portanto que uma prática ora 

tornada habitual tende a perdurar nos processos organizacionais, com tempo indeterminado 

para permanecer como prática intrínseca à organização. 

JEPPERSON (1991) apud VIEIRA E MISOCZKY (2000)cita que instituições são 

definidas como uma ordem social ou padrão que adquire um certo Estado ou propriedade. 
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Instituição é um processo organizado e estabelecido na forma de um sistema normativo 

constituído de rotinas auto reproduzidas que são socialmente construídas no contexto 

organizacional (JEPPERSON, 2001). As idéias de Berger e Luckmann (2004) convergentes 

com as do autor, ao estabelecer que a instituição e o produto oriundo do processo de 

institucionalização, conduzem uma organização a um Estado ou propriedade. 

Jepperson (2001) relata que uma metodologia de obter o grau de institucionalização de 

uma prática na organização, que se traduz na verificação do grau de vulnerabilidade que ela 

possui diante de uma intervenção social, verificada a aderência desta na organização.Para 

Freitas e Guimarães (2007) uma instituição e menos vulnerável à intervenção se está mais 

enraizada em uma estrutura organizacional.  O mesmo pode ser aplicado para uma prática 

organizacional. Jepperson (2001) conclui que quanto mais uma instituição é tida como certa, 

natural e mais forte a questionamentos e pressões ambientais, mais ela está institucionalizada 

na organização, e maior é seu grau de institucionalização. 

A importância da ótica da ação temporal é um dos fatores importantes para a 

determinação dos preceitos institucionais. A compreensão do relacionamento entre o tempo e 

as instituições pode ser explicitada pelo desenvolvimento e investigação das duas dimensões 

temporais das instituições: o ritmo de processos da institucionalização e a estabilidade das 

instituições produzidas (LAWRENCE; WINN; JENNINGS, 2001). A verificação do processo 

temporal da institucionalização pode ser compreendida na figura 02. 

 

Figura2 - Curva de Institucionalização 

 
Fonte: Adaptado de LAWRENCE; WINN; JENNINGS (2001, p. 626).  
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Percebe-se nesse caso a importância do tempo para efetiva institucionalização de uma 

prática organizacional, quanto maior o tempo decorrido maior é a legitimação verificada na 

organização. Guerra e Ichikawa (2011) citam que o marco “zero” da institucionalização pode 

ser considerado a inovação, enquanto a legitimação é o nível máximo a que pode chegar. 

Considerando a proposta descrita no quadro, com o tempo e a necessidade de outras 

inovações, a estrutura tende a se desinstitucionalizar, diminuindo assim o percentual de sua 

adoção. A inovação pretendida, no caso desta pesquisa, pode ser a implantação do modelo de 

governança proposto pelo Estudo 13, que ao ser implantado na organização tende a expandir 

todos os seus mecanismos de eficiência com o tempo, sem a obrigação de serem 

implementados todos os mecanismos em um primeiro momento; o tempo neste caso é um 

fator preponderante para proporcionar o amadurecimento e adaptação do mesmo às 

características da organização. 

Segundo Lawrence, Winn e Jennings (2001), a temporalidade exigida para o processo 

de institucionalização origina duas dimensões temporais; o ritmo e a estabilidade, neste caso o 

impacto dos mecanismos institucionais acaba por ditar o rimo ou a estabilidade do processo 

de institucionalização. Os autores, também, destacam que o processo de institucionalização é 

uma estrutura sequencial rígida, em que há uma ordem relativamente fixa nos eventos que 

precedem esse movimento. Para eles, a sequência é definida pela evolução do tempo entre a 

evolução de um processo de inovação para que a mesma seja difundida na organização. 

Machado-da-Silva; Fonseca e Crubellate (2005) relatam que o processo de 

institucionalização proposto por Tolbert e Zucker (1999) reflete uma aproximação clara entre 

a Teoria da Agência e a Teoria Institucional por promoverem uma ótica da mudança 

organizacional ocorrida nas organizações, balizada por estas duas importantes teorias. 

Seguindo a linha de pensamento proposta pelos autores citados, e a convergência das duas 

teorias, cabe no decorrer desta pesquisa, compreender o processo pela ótica de Tolbert e 

Zucker (1999), de como uma prática se torna institucionalizada. 

 Fachin e Mendonça, (2003) relatam a importância do processo de institucionalização e 

dividido por Tolbert e Zucker (1999), em três fases: habitualização, objetivaçãoe 

sedimentação. 

 Para Tolbert e Zucker (1999, p. 206), dentro de um contexto organizacional, o 

processo de habitualização envolve a geração de novos arranjos estruturais em resposta a 

problemas ou conjuntos de problemas organizacionais específicos; além disso, corresponde à 
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formalização de tais arranjos em políticas e procedimentos de uma dada organização, ou um 

conjunto de organizações que encontrem problemas iguais ou semelhantes. Fachin e 

Mendonça, (2003) tratam que a mudança de estruturas organizacionais ocorre 

independentemente e, na busca de soluções, pode se levar em consideração a adoção de 

inovações desenvolvidas por outros (imitação), embora não haja consenso a respeito da 

utilidade geral da inovação, e as decisões (tanto a inovação independente como a imitação) 

tendam a ter vida útil apenas no período de uma gestão. 

Cunto et. al. (2014) relatam que resultado do processo de habitualização é o 

desenvolvimento de estruturas que pode ser classificado como um estágio de pré-

institucionalização. Assim, percebe-se a partir desses autores que organizações propensas às 

mesmas pressões ambientais podem adotar processos de inovação semelhantes. Esse 

processoTolbert e Zucker (1999, p. 206) denominam de invenção simultânea, ou dito de 

forma, quando duas empresas diferentes  adotarem o mesmo processo de maneira simultânea; 

além disso, pode conduzir ao entendimento de isomorfismo ou imitação de DiMaggio e 

Powell (1983), o que significa que uma empresa adota soluções desenvolvidas por outras em-

presas em decorrência de um destes três fatores ou da combinação entre eles: 1) influência 

política e da necessidade de legitimação (coercitivo); 2) padronização de respostas à incerteza 

(mimético); e 3) profissionalização (normativo). Esses aspectos podem ser melhor 

compreendidos na figura 03. 

 

Figura 3 – Processo de Institucionalização 

 
Fonte: Adaptado de Tolbert e Zucker (1999, p. 207). 
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A seguir, tem-se o processo de objetificação que envolve o desenvolvimento de certo 

grau de consenso social entre os tomadores de decisão da organização a respeito do valor da 

estrutura, com a crescente adoção pelas organizações com base nesse consenso, assume um 

caráter mais permanente e disseminado (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Tolbert e Zucker 

(1999) identificam as duas fontes para que o processo de objetivação seja alcançado, sendo o 

monitoramento organizacional e a teorização. Estes tendem a uma aproximação maior do 

processo a ser implementado com a realidade organizacional, adaptando-o se for o caso para 

uma aceitação plena pela organização. 

Segundo Fachin e Mendonça (2003) o último estágio do processo de 

institucionalização é a sedimentação, chamada por Tolbert e Zucker de estágio de 

institucionalização total, que está relacionada com a perpetuação da estrutura por um período 

longo, passando por diversas gerações de seus gestores.  Assim a continuação do processo na 

estrutura organizacional é tida como fácil, pois as resistências já foram vencidas, e os 

opositores ao processo já verificaram avanços relacionados à eficiência organizacional, 

praticamente aceitando o novo processo. 

Cunto et al. (2014) relata que primeiramente, identifica-se um problema decorrente de 

insatisfação ou de fracasso organizacional, típico de um determinado campo organizacional, 

que possui reconhecimento público; em seguida, desenvolvem-se teorias que diagnostiquem 

as fontes de insatisfação ou de fracasso, de modo compatível com a apresentação de uma 

estrutura específica como solução ou tratamento (TOLBERT; ZUCKER, 1999).  Fontes Filho 

(2004) entende que a sedimentação envolve a geração de novas estruturas ou soluções para 

problemas organizacionais e a consequente formalização destas soluções em políticas e 

procedimentos de uma organização singular ou também de organizações com problemas 

semelhantes. 

Depois dos passos já citados, a estrutura necessariamente atinge pontos em que 

adquire legitimidade cognitiva e normativa. Tolbert e Zucker (1999, p. 209) definem esse 

estágio como semi-institucionalização, havendo, entre as organizações adotantes de uma 

solução ou estrutura específica, uma heterogeneidade marcante, sendo que à medida que a 

teorização se desenvolve e se explicita, deve diminuir a variação na forma que as estruturas 

tomam em diferentes organizações.  

Assim, esse processo envolve para Tolbert e Zucker (1999) duas dimensões: 1) a 

propagação das estruturas para todos os indivíduos teorizados como adotantes; e 2) a 
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perpetuação dessas mesmas estruturas ao longo de um tempo consideravelmente longo.  Os 

autores retratam que para que o processo de institucionalização seja total, é preciso que sejam 

identificados fatores que afetam tanto a difusão quanto a conservação ao longo do tempo das 

estruturas, tais fatores são:1º) impactos positivos – resultados demonstráveis associados à 

estrutura; 2º) resistência de grupo – pessoas que são afetadas adversamente pela estrutura; e 

3º) defesa de grupo de interesse – pessoas que são favoráveis às mudanças na estrutura. 

DiMaggio e Powel (1983) citam que a idéia central dos estudos institucionais é de que 

as organizações estão profundamente embebidas em ambientes sociais e políticos, sugerindo 

que as práticas organizacionais e estruturas seriam sempre, ou reflexos ou respostas às regras, 

crenças e convenções construídas dentro de um ambiente mais amplo. Essas políticas ou 

crenças presentes nas organizações acabam por influenciar as decisões, pressionando para que 

essas organizações tenham-nas como legítimas e possam incorporá-las nas práticas ou 

processos organizacionais. Porém, para que certas políticas sejam postas em prática, alguns 

requisitos organizacionais já devem ser evidenciados com a finalidade de servirem de 

arcabouço institucional para a implantação das novas práticas. 

Segundo Salazar et al. (2008, p. 102):  

A avaliação do Componente Institucional, no que se refere à capacidade 

institucional dos municípios, partiu de [...] existência de pré-condições mínimas de 

natureza fiscal, administrativa e programática, que são essenciais para que uma 

administração municipal venha a ter sucesso [...]. Assim, é fundamental que haja 

esforço para a modernização administrativa, estruturação e consolidação de práticas 

de planejamento participativo e gestão eficiente das contas públicas para a 

construção de municipalidades sustentáveis e participativas [...]. A administração 

pública municipal precisa promover, continuamente, melhorias em eficiência e 

eficácia, [...], tendo, ao mesmo tempo, que se debater com a escassez de recursos, 

especialmente os financeiros, e de pessoas com habilidade para lidar com o bem 

público. 

 

 Portanto uma organização pública, dispondo de alguns pressupostos já estabelecidos 

de boas práticas municipais, principalmente, a distinção de propriedade e controle, bem como 

o atendimento dos princípios constitucionais presentes, estará apta a institucionalizar novas 

práticas que permitam aumentar a eficiência organizacional. Nesse caso, surge a adoção de 

pressupostos de governança no setor público, como um importante mecanismo que 

institucionalizado tende a transformar a organização para deixar mais próxima aos interesses 

da população e também atender aos objetivos que são traçados pelos gestores. Assim, a 

combinação destas importantes teorias, Agência e Institucional, acabam por fortalecer a 

unidade organizacional do órgão público e assim promover constantemente a busca pela 

solução dos objetivos que gestores e população almejam para uma boa gestão pública. 



41 

 

 

 

2.3 GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA 

 

 O amadurecimento das organizações com as pressões que a sociedade impôs, 

propiciou o surgimento de novos modelos de gestão, buscando assim corrigir o curso dos 

modelos tradicionais e que muitas vezes já estavam ultrapassados pelas transformações 

ocorridas na sociedade, Bresser-Pereira (1998) Matias-Pereira (2010) Dias (2012), Fijor 

(2014) afirmam que Estado na década de 1970, esgotou suas capacidades de arrecadação e já 

não era mais capais de proporcionar as características de provedor do bem estar social. Já 

Secchi (2009) afirma que nesta época, com o surgimento da administração pública gerencial, 

movimento este normativo pós-burocrático weberiano, que introduziu nas organizações uma 

reestruturação de normas, conceitos, e proporcionou o surgimento de uma administração 

pública baseada em valores, eficiência, eficácia e resultados. 

No contexto das transformações ocorridas a partir da incorporação do termo gerencial 

nas organizações, o termo governança surgiu no âmbito das organizações privadas, segundo 

Souza (2005) a partir da década de 1980 ganhou mais destaque, inicialmente, nos Estados 

Unidos, com as pressões dos fundos de pensão, sendo estes investidores em grandes 

companhias e dessa forma buscavam mais transparência e informações precisas, tinham a 

intenção de essa forma limitar os abusos de poder dos controladores destas organizações. No 

âmbito acadêmico, nos estudos seminais de BERLE e MEANS (1932) apud JENSEN e 

MECKLING (1976) quando abordavam de forma inicial os preceitos da teoria da agência e os 

conflitos resultantes da relação entre principal e agente. Oliveira e Pisa (2015) consideram 

estes estudos como o marco inicial para o desenvolvimento da governança corporativa nas 

organizações. 

Já Bevir e Rhodes (2001), Bovaird (2005) afirmam que houve um destaque 

proporcionado pelo tema da governança a partir dos anos 1980, em virtude das iniciativas 

propostas pelos governos neoliberais em promover as reformas administrativas no setor 

público, isso se deu primeiramente nos Estados Unidos e na Grã Bretanha. Os autores fazem 

também relacionam essas mudanças com as pressões de órgãos como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Mundial e as Organizações das Nações Unidas (ONU) que 

defendiam que os governos já não eram mais capazes de resolver seus problemas internos e 

assim pleiteavam a transferência dessas competências para a iniciativa privada, por meio de 

processos de diminuição do tamanho do Estado, visto como processos de privatizações de 

fatias do controle estatal. 
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Corroborando com essa visão, Alcántara (1998) afirma que as instituições financeiras 

passaram a utilizar a governança nas décadas de 1970 e 1980, muito em virtude da certeza que 

os projetos econômicos que eram pleiteados na época não teriam êxito sem condições 

mínimas de legitimidade política, social e institucional, algo distante nas organizações 

públicas naquele momento. Complementando, Mello (2009) relata que a lição da importância 

da governança nas organizações foi determinante para as reformas que se iniciavam nos 

países latino-americanos e africanos, muito também para debate sobre o rápido crescimento 

dos países asiáticos. 

No sentido de proporcionar uma nova forma de agir nas organizações, Bovaird (2005) 

cita que a governança aumentou seu prestígio após as crises de grandes corporações 

multinacionais, que ameaçaram inclusive as economias dos países com as quais estavam 

entrelaçadas. Surgiram assim, em todo o mundo, relatórios, comissões, comitês e outros 

segmentos voltados a estabelecer estruturas e processos de governança que deveriam ser 

reforçados para evitar crises como as que foram enfrentadas. Essas comissões foram, segundo 

o autor, criadas sob o enfoque contábil e por profissionais ligados a estas áreas, reforçando 

dessa forma a importância das informações e registros contábeis para uma boa governança. 

Nesse contexto, De Benedictoet al.(2013) afirma que atualmente não apenas as 

empresas privadas, mas organizações públicas também estão adotando as práticas da 

governança pública para proporcionar uma gestão mais eficiente. PISA (2014) lembra que a 

boa governança se traduz pela combinação de boas práticas de gestão pública, permitindo que 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial exijam esses requisitos para 

conceder empréstimos e apoio técnico aos ditos "[...] países em desenvolvimento" (SECCHI, 

2009, p.358). 

No Brasil, segundo o estudo de Silveira e Goularte (2016) há um processo de 

incompetência gerencial que se alastra por todos os setores da administração pública, e dessa 

forma não é possível fazer elos entre processos e resultados alcançados que possam 

proporcionar o bem estar social, com valores públicos positivos e ganhos sociais. Nesse 

sentido de proporcionar o ganho social, Mello (2009) cita que o Banco Mundial, aumentou 

seu interesse na governança a partir da percepção que esta permite a eficácia dos esforços para 

o desenvolvimento, aumentando a chance dos usuários de tal ferramenta de gestão obterem os 

níveis de desenvolvimento desejados. 



43 

 

 

 

O desenvolvimento que se propõe atingir por meio dos trilhos do movimento da 

Governança Pública é aquele que se vincula ao coletivo, aos interesses e necessidade de uma 

sociedade, ou seja, o desenvolvimento que acaba sim desenvolvendo um ser humano, mas a 

partir do desenvolvimento coletivo e acima da acumulação única e exclusiva de capital 

(DIAS; CARIO, 2014, p. 94) 

A importância do tema governança foi tão marcante nas organizações que seus 

conceitos foram expandidos para os mais diversos níveis organizacionais, Pisa (2014), 

Oliveira e Pisa (2015) citam que as práticas no setor privado contribuíram para o avanço e 

implementação dessas discussões no setor público. Como as organizações públicas sempre 

necessitaram de elementos facilitadores da gestão, que resolvessem os conflitos de agência ai 

presentes, as proposições de governança foram rapidamente introduzidas nesse setor.  

Secchi (2009), Mello e Slomski (2010) denotam a variedade de definições que a 

governança pode assumir, preconizando que para cada linha de abordagem verificada, o 

conceito sofre variações dentre as mais diferentes áreas de conhecimento. O mesmo autor 

afirma que “[...] a definição do conceito de governança não é livre de contestações” 

(SECCHI, 2009, p. 357), permitindo-se dessa forma o debate sobre o tema. 

Adentrando mais na discussão dos conceitos Mello e Slomski (2010) fazem uma 

crítica ao mau uso dos termos relacionados à governança, pois de acordo em eles apesar da 

grande utilização da governança nas organizações, alguns contornos relacionados 

aconceitualização do tema ainda parecem incertos. Tal posicionamento fica claro quando 

relatam que “[...] os profissionais ainda não foram capazes de articularem uma inequívoca e 

operacional definição do conceito. Uma variedade de definições, bastante divergentes no 

âmbito de aplicação, fundamentos e objetivos, tem sido utilizada” (MELLO; SLOMSKI, 

2010, p 377).Assim de forma sucinta, Secchi (2009) retrata as variações dos conceitos de 

governança nas mais variadas áreas de conhecimento: 

Relações Internacionais - Concebem governança sob o ponto de vista das mudanças 

nas relações de poder entre Estados no presente cenário internacional, onde o 

Estado-nação passa de ator individual para um modelo colaborativo de relação 

interestatal e entre atores estatais e não estatais na solução de problemas coletivos 

internacionais. Governança denota, então, o processo de adoção de mecanismos 

horizontais de colaboração para enfrentar problemas transnacionais mútuos, como o 

tráfico de drogas, o terrorismo e as 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" significa a combinação de 

boas práticas de gestão pública. O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial exigem essa "boa governança" como requisito para países em via de 

desenvolvimento receberem recursos econômicos e apoio técnico. Áreas de 
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aplicação das boas práticas são aquelas envolvidas na melhora da eficiência 

administrativa, da accountability democrática, e de combate à corrupção. 

Administração Privada - Governança do ponto de vista empresarial e contábil 

significa adoção de um conjunto de princípios básicos que visam aumentar a 

efetividade de controle por parte de stakeholders e autoridades de mercado sobre 

organizações privadas de capital aberto. 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 stakeholdersexternos e 

internos (empregados), além de transparência nas informações e responsabilização 

dos executivos do quadro dirigente perante os acionistas (SECCHI, 2009, p.357-

359). 

 

Apesar da convergência de idéias, entre o setor público e o setor privado, há algumas 

diferenças da forma de como a governança se estabelece. Marques (2007) relata que o setor 

privado faz uso da governança corporativa para ser mais competitivo e responder às pressões 

ambientais, enquanto o setor público utiliza para agregar um conjunto de processos que 

asseguram a prestação de contas dentro das organizações públicas. O IFAC (2001) corrobora 

com o pensamento de Marques (2007) quando aponta que a diferença está na prestação de 

contas, enquanto no setor privado a prestação de contas é para os sócios e clientes, no setor 

público os gestores estão propensos a mecanismos de controle, devendo prestar contas a 

vários stakeholders cada um com seu legítimo interesse, mas não necessariamente com 

qualquer direito de propriedade, vislumbra-se nesse contexto as população e os órgãos de 

controle interno e externo. 

Nesse contexto, Raquel e Van Bellen (2012) relatam que a governança refere-se às 

mudanças no setor público, com foco na sua eficiência e associadas também ao movimento da 

Nova Administração Pública, bem como às teorias de mercado para o setor público, estas 

prevêem a utilização de novas técnicas de gerenciamento, o corte de funcionários, o 

enxugamento do Estado e a desburocratização.  Para esses autores, existem duas narrativas 

dominantes de governança, a narrativa neoliberal e a de redes. A primeira está associada à 

nova administração pública que pressupõe um setor público baseado em técnicas de 

gerenciamento do mercado. Na segunda, há a visão da governança como rede 

interorganizacional, ou seja, com um conjunto de instituições e transações institucionais para 

proporcionar a gestão pública eficiente. 

Kissler e Heidemann (2006) ao abordarem as concepções da modernização do setor 

público na Alemanha, já relataram que devido às condições insatisfatórias praticadas na 

gestão pública, evidenciou-se neste cenário a atratividade aos conceitos relacionados a 

governança pública. Neste estudo, a visão proposta, está relacionada à que a governança 
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pública está associada a uma mudança na gestão pública e será tida como tema central, visto 

que funde aos objetivos do presente estudo, quando prevê a aplicabilidade de um modelo de 

governança a um ente público que certamente proporcionará mudança sem seus processos 

organizacionais. 

Este estudo não tem como objetivo desenvolver o entendimento sobre um conceito 

amplo de governança ou criar uma nova abordagem sobre o tema, entende-se que a sua 

variabilidade de entendimentos e aplicabilidades na área pública já promove e fortalece o 

debate. Marques (2007) demonstra essa variabilidade de conceitos e aproximações teóricas 

que o tema pode proporcionar ao estabelecer várias possibilidades de contextualizações para a 

governança no setor público.O quadro 02 demonstra a variedade de conceitos relacionados a 

governança pública, indicando dessa forma que a aplicação do conceito depende muito do 

contexto envolvido e possibilitando o debate nos mais variados ambientes possíveis. 

Quadro 1 - Governança no setor público por autores nacionais e internacionais.         Continua 
Ano  Autor  Definição de Governança Pública  

1992  Hyden e 

BrattonapudPisa 

2014 

Gerenciamento consciente de estruturas do regime com ênfase na melhoria de 

legitimidade do reino público em compasso com Estado e sociedade. 

1996  Diniz Refere-se à capacidade governativa em sentido amplo envolvendo a capacidade da 

ação estatal na implantação das políticas e na consecução das metas coletivas, 

incluindo o conjunto dos mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão 

participativa e plural da sociedade.  

1997  Santos É um requisito fundamental para um desenvolvimento sustentado, que incorpora 

ao crescimento econômico equidade social e, também, direitos humanos.  

1998  Bresser-Pereira  Capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo 

implementar políticas.  

2001  Bresser-Pereira É um processo dinâmico pela qual se dá o desenvolvimento político, pelo qual a 

sociedade civil, o Estado e o governo organizam e gerem a vida pública.  

2000  Rosenau É um fenômeno mais amplo que governo; abrange as instituições governamentais, 

mas implica também mecanismos informais, de caráter não governamental, que 

fazem com que as pessoas e as organizações dentro da sua área de atuação tenham 

uma conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam às suas 

demandas.  

2001  Löfflerapud 

Pisa 2014. 

Trata-se de uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm 

como objeto a ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e 

compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, visando a uma 

solução inovadora dos problemas sociais e criando possibilidades e chances de um 

desenvolvimento futuro sustentável para todos os participantes. 

      

Conclusão 
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2002  Araújo  Capacidade que um determinado governo tem para formular e implementar suas 

políticas. A fonte dessa governança são os agentes públicos ou servidores do Estado, 

que possibilitam a formulação/implementação correta das políticas públicas e 

representam a face deste diante da sociedade civil e do mercado no setor de prestação 

de serviços diretos ao público.  

2004  Streit e 

Klering 

Alcance de objetivos coletivos de uma sociedade, pelo governo, com enfoque na 

coordenação autônoma, interdependente e responsável de diferentes instituições, redes 

e atores sociais, utilizando estruturas, mecanismos e regulações justas, coerentes, 

consistentes e aceitas pela sociedade.  

2009  Fontes 

Filho e 

Louzada 

Entende-se por governança tanto o processo político-negocial de identificação de 

necessidades e construção de objetivos (ou políticas) quanto a efetividade de sua 

implantação, assegurando aos interessados legítimos (stakeholders) influenciar e 

conhecer seus resultados.  

2009 Secchi Denota pluralismo, no sentido que diferentes atores têm, ou deveriam ter,o direito de 

influenciar a construção das políticas públicas. Essa definição implicitamente traduz-se 

numa mudança do papel do Estado (menoshierárquico e menos monopolista) na 

solução de problemas públicos. A Governança Pública também significa um resgate da 

política dentro da administração pública, diminuindo a importância de critérios técnicos 

nos processos de decisão e um reforço de mecanismos participativos de deliberação na 

esfera pública. 

2010 Mello e 

Slomski 

Governança deve estar relacionada à habilidade e capacidade do governo para: 

desenvolver com eficiência e responsabilidade a gestão dos recursos e das políticas 

públicas; tornar o governo mais aberto, responsável, transparente e democrático; 

promover mecanismos que possibilitem a participação da sociedade no planejamento, 

decisão e controle das ações que permitem atingir o bem comum. 

2010 Matias-

Pereira 

Sistema que determina o equilíbrio de poder entre todos os envolvidos numa 

organização – governantes, gestores, servidores, cidadãos.  

2011  Martins e 

Joppert 

É um processo pelo qual atores públicos e privados se articulam para gerar valor 

público sustentável – a partir do resultado de políticas públicas que alterem 

positivamente o bem-estar mediante instituições democráticas de qualidade.  

2014 Pisa A governança é um modelo de gestão pública no qual interagem diferentes atores: 

políticos, administradores públicos e representantes da sociedade que buscam alcançar 

os objetivos conjuntamente definidos, por meio de uma gestão compartilhada e pautada 

nos princípios da legalidade, ética, integridade, equidade, transparência e prestação de 

contas (accountability). 

2015 Ribeiro, 

Molina e 

Oliveira. 

Considerada como um conjunto de processos que acendem boas práticas que tem como 

objetivo promover a performance das organizações, tendo como base os seguintes 

princípios que a balizam: transparência, prestação de contas, equidade, 

responsabilidade social e ética 

2016 Messias e 

Valter 

Um sistema de gerenciamento que visa assegurar que órgãos da administração pública 

sejam gerenciados de forma mais eficiente e efetiva, cumprindo, assim, seu papel 

social. 

Fonte: Adaptado de Pisa (2014, p.118)e com base nas referências utilizadas. 
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Recorrendo novamente à diversidade de conceitos relativos ao tema, é importante 

também citar as definições da governança no setor público de entidades responsáveis pela 

implementação e também pela verificação da governança em entidades públicas. 

 

Quadro 2 - Definições de governança no setor público por entidades.     
Continua 

Ano  Organização  Definição de Governança Pública  

2001 International 

Federadion of 

Accountants 

(IFAC) 

A proteção ao inter-relacionamento entre a administração, o controle e a 

supervisão, visando relacionar os objetivos políticos de maneira eficiente e eficaz 

e comunicar publicamente, isto é, providenciar uma prestação de contas para o 

benefício da sociedade.  E a governança efetiva no setor público pode encorajar o 

uso eficiente de recursos, reforçar a responsabilidade para a administração desses 

recursos, melhorar a gestão e prestação de serviços, e, assim, contribuir para 

melhorar a vida das pessoas. 

2003  

 

Australian  

National Audit  

Office 

(ANAO)  

O conceito engloba os processos pelos quais as organizações são dirigidas, 

controladas e cobradas, envolvendo autoridade, gestão, liderança, as interações 

de estruturas e processos e a forma como as organizações do setor público 

cumprem suas responsabilidades.  

Refere-se às relações e responsabilidades na tomada de decisões, na prestação de 

contas e na gestão e execução dos programas.  

2006  

 

OCDE  A governança diz respeito aos arranjos formais e informais que determinam 

como são tomadas as decisões públicas e como são implementadas as ações 

públicas, na perspectiva de manter os valores constitucionais de um país em face 

de vários problemas, atores e ambientes.  

2011  

 

Tribunal de  

Contas da 

União  

(TCU)  

[...] governança pública constitui um instrumento cujo objetivo é assegurar a 

accountability pública, contribuindo para reduzir as incertezas sobre o que ocorre 

no interior da administração pública, fornecendo à sociedade e ao Congresso 

Nacional uma razoável segurança de que os recursos e poderes delegados aos 

administradores públicos estão sendo geridos mediante ações e estratégias 

adequadas para alcançar os objetivos estabelecidos pelo poder público, de modo 

transparente, em conformidade com os princípios de administração pública, as 

leis e os regulamentos aplicáveis.  

2012  

 

Institute of  

Internal 

Auditors  

(IIA)  

Governança do setor público engloba as políticas e procedimentos destinados a 

orientar a organização com a finalidade de oferecer uma garantia razoável de que 

os objetivos propostos sejam cumpridos e que as operações sejam realizadas de 

uma forma ética e responsável. No setor público, a governança diz respeito aos 

meios pelos quais as metas são estabelecidas e cumpridas. Também inclui 

ferramentas que assegurem a credibilidade do governo, que estabeleçam a 

prestação equitativa de serviços e que conduzam a um comportamento adequado 

dos funcionários do governo, reduzindo o risco de corrupção pública. 

2014 Tribunal de 

Contas da 

União (TCU) 

Essencialmente 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. 
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           Conclusão 

2013 World Bank  Governança é o conjunto das tradições e instituições pelas quais a autoridade de 

um país é exercida. Isso inclui o processo pelo qual os governos são selecionados, 

monitorados e substituídos, a capacidade do governo de formular e implementar 

políticas sólidas de forma eficaz, e o respeito dos cidadãos e do Estado pelas 

instituições que governam as interações econômicas e sociais entre eles.   

Fonte: Adaptado de Pisa (2014, p.119)e com base nos autores referenciados.  

A importância do tema da governança no setor público assevera-se também pelos 

estudos realizados sobre o tema. Ribeiro, Molina e Oliveira (2015) ao realizar um estudo 

bibliométrico sobre as características das publicações no Webof Science sobre governança 

corporativa no setor público, conclui que a adoção de boas práticas de governança nesse setor 

tem impacto positivo no desempenho do Estado, agregando valor à sociedade como um todo. 

Os autores também retratam que esse tema é inspirador no Brasil em virtude da quantia de 

estudos a respeito, o que denota uma evolução de pesquisas científicas sobre essa temática. 

No estudo de Hora, Oliveira e Forte (2014), publicado nos anais dos maiores eventos 

de administração brasileiros, é realizado um panorama da produção acadêmica no Brasil sobre 

governança corporativa no setor público nos últimos dez anos. Nesse estudo os autores 

retratam a diferença das aplicações dos conceitos de governança para o setor público e 

privado. Citam que as diferenças nesses cenários não seriam conceituais, mas estariam 

embutidas nas finalidades da adoção de boas práticas inerentes ao conceito. Percebe-se que os 

autores citam a interligação dos conceitos, permitindo então uma aplicação diferenciada 

somente ao contexto a ser utilizado, podendo este ser público ou privado, o fator 

preponderante seria a aplicação das práticas. 

 

2.3.1 Princípios da Governança Pública 

 

A evolução da temática relacionada à governança tem como ponto forte a discussão a 

respeito de princípios balizadores que visem proporcionar às organizações a adequação de 

suas práticas visando que a governança tenha papel efetivo nas tomadas de decisão 

organizacionais. Marques (2007) e Linczuk (2012) asseveram que primordialmente os 

princípios da governança estabelecidos pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) foram os propulsores para que sejam estabelecidos 

princípios de governança nas mais variadas aplicabilidades. Denota-se dessa forma 

novamente a interdisciplinaridade dos temas direcionados à governança, pois princípios 
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inicialmente voltados ao setor privado podem servir como base para aplicação no setor 

público e assim proporcionar a mudança na gestão. 

 Mello (2006) traça um panorama dos primeiros relatos dos princípios de governança 

no setor público, sendo que a visão dos países precursores é importante para a verificação da 

aplicação efetiva e do contexto utilizado. Conforme relata o autor na Austrália, os princípios 

focaram-se nos aspectos relativos ao ambiente administrativo, monitoramento e 

responsabilidade de prestar contas. No Canadá, a ênfase dada refere-se à transparência, à 

responsabilidade de prestar contas, à responsabilidade fiscal e à conduta ética do governo. 

Nos Estados Unidos, o princípio básico é a democratização das instituições políticas da nação. 

Na Nova Zelândia a ênfase foi com metas fiscais que culminaram na aprovação da LRF. 

Finalmente, na Inglaterra, a ênfase está baseada nos princípios gerais de governança 

corporativa: transparência, integridade, e responsabilidade de prestar contas. 

 Marques (2007) apresenta que conceitualmente há pontos de referência, os princípios 

da governança pública evoluíram de forma tão ampla que foram desenvolvidos princípios 

próprios inclusive abarcando temáticas como é o caso da e-governance,governança de meio 

ambiente entre outras. Já Linczuk (2012) ressalta que seguindo a linha dos conceitos 

relacionados à governança, em que há uma unanimidade devido às múltiplas facetas que os 

conceitos podem utilizar, o mesmo acontece com os princípios aplicados ao setor público. 

Essa visão demonstra novamente a vocação do tema para a discussão, permitindo assim um 

debate maior e um amadurecimento da temática para a aplicação no setor público. 

 Ribeiro, Molina e Oliveira (2015) resumem que independentemente de ser empresa 

privada ou pública, os mecanismos de governança corporativa devem ser estruturados em 

princípios basilares de boas práticas que possivelmente asseguraram transparência, prestação 

de contas, tratamento igualitário e valores éticos entre os responsáveis na organização. Os 

princípios que regem a governança tanto no setor público quanto no setor privado são os 

mesmos (FONTES FILHO, 2003; MATIAS-PEREIRA 2010).  Sobre essa proximidade dos 

conceitos utilizados no setor público e privado, Matias-Pereira (2010) elucida que a 

governança no setor público considera a gestão das entidades do setor público mediante 

princípios de governança aplicados ao setor privado e que são aplicáveis para as entidades do 

setor público. 

 Apesar da variedade de princípios, Pisa (2014) em seu estudo retrata que nos casos de 

organizações que vislumbram a governança no setor público, a maioria ressalta princípios 
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girando sob dos princípios da transparência, prestação de contas (accountability), integridade 

e participação. Estes podem ser considerados os principais princípios da governança e que 

mereceram uma análise mais detalhada. 

 

 

Quadro 3 - Princípios da Governança Pública.                                                       Continua 

Entidade  Princípios  Finalidades/Conceito 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFAC (2001)  

Abertura (Transparência) • Garantir aos stakeholders a confiança nos processos de tomada de 

decisão e ações das entidades do setor público;  

• Propiciar uma comunicação completa e precisa entre as partes 

interessadas;  

• Disponibilizar informações claras sobre as ações executadas. 

Integridade • Promover a honestidade, objetividade, decência e probidade na 

administração pública;  

• Instituir um sistema eficaz de controle e sobre ações pessoais dos 

agentes e gestores públicos;  

• Estimular o profissionalismo dos indivíduos dentro das entidades;  

• Garantir a qualidade dos relatórios financeiros e de avaliação de 

desempenho. 

 
 
  

Accountability •É o processo pelo qual as entidades do setor público, e os indivíduos 

dentro delas, terão o claro entendimento dos seus papéis, 

responsabilizando-se por suas decisões e ações, incluindo a 

administração dos recursos públicos e todos os aspectos do 

desempenho, submetendo-se ao controle externo apropriado.   

OCDE 

(2006) 

Assegurar estrutura 

reguladora legal efetiva 

• Assegurar a separação entre as funções de propriedade do Estado;  

• As partes interessadas devem ter acesso a reparações eficientes e 

decisões justas quando considerarem que a seus direitos tenham 

sido violados.  

Estado atua na qualidade 

de proprietário  

• Ter Autonomia 

• Respeitar a independências dos conselhos;  

• Promover a transparência;  

• Agir de forma profissional; 

• Assumir responsabilidades;  

• Primar pela efetividade de suas ações.  

 

  

Tratamento igualitário 

das partes interessadas  

• Assegurar tratamento equitativo entre as partes interessadas; 

• Reconhecer o direito das partes;  

• Promover a transparência para com todas as partes interessadas, 

inclusive quanto ao acesso à informação;  

• Desenvolver uma política de comunicação e de consulta ativa com 

todos os stakeholders,  

• Facilitar a participação.  

Relações com as partes 

interessadas  

• Implementação e comunicação de programas de conformidade a 

códigos de ética internos;  

• Reconhecer e respeitar os direitos das partes interessadas, 

estabelecidos legalmente ou por meio de acordos mútuos.  

Transparência e abertura 

de informações  

• Promover a cultura da transparência; 

• Disponibilização de dados; publicação de relatórios.  

• Adoção de padrões de contabilidade e auditoria de acordo com os 

reconhecidos padrões internacionais de alto nível Submissão à 

Auditoria (interna e externa).  
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Continua 

Entidade  Princípios  Finalidades/Conceito  

 Responsabilidades dos 

conselhos  

• Autoridade e responsabilidade pelo desempenho da empresa;  

• Poder e competência para nomear e destituir o presidente-executivo 

da empresa. Monitoramento da administração e condução estratégica; 

• Integridade. O Presidente do Conselho dever  ser diferente da pessoa 

do presidente-executivo da empresa;  

• Adotar avaliação anual para analisar o próprio desempenho.  

 

 

 

 

 

 

Australian 

National  

Audit Office 

(ANAO)  

(2003) 

Accountability(prestação 

de contas)  

• É o processo pelo qual as organizações do setor público e os 

indivíduos dentro delas são responsáveis por suas decisões e ações. É 

submeter-se ao escrutínio externo e à obrigação de responder pela 

responsabilidade a si conferida. Esta responsabilidade inclui 

probidade e ética, bem como a implementação eficaz e eficiente dos 

programas de governo.   

Transparency/Openness 

(transparência/abertura)  

• Corresponde à abertura para assegurar que as partes interessadas 

possam ter confiança nos processos e ações das organizações do setor 

público, tanto na tomada de decisão e na gestão, como nos indivíduos 

que a compõem. Promover a divulgação de informações completas, 

precisas e claras, além de estimular a consulta das mesmas pela 

partes interessadas, submetendo-se ao controle social.   

 Integrity (Integridade)  • Fundamenta-se na honestidade, objetividade e elevados padrões de 

decência e probidade na gestão dos recursos e negócios públicos. 

Depende da eficácia do controle, da legislação vigente e normas 

pertinentes (como da definição de valores e do código de conduta). 

Em última análise, é determinada pelos padrões pessoais e 

profissionalismo dos indivíduos dentro da entidade pública e se 

reflete tanto nos procedimentos de tomada de decisão como na 

qualidade de suas demonstrações financeiras e relatórios de 

desempenho.   

Leadership (liderança)  • É evidenciada pela capacidade dos altos escalões em adotar e difundir 

as práticas da boa governança necessária ao alcance eficaz e efetivo 

dos objetivos.   

Integração  • Elementos da governança aculturados pelos funcionários de tal forma 

que estimulem de forma integrada a capacidade para servir ao 

governo e ao interesse público, inclusive no que tange à 

sustentabilidade financeira e à gestão eficiente e eficaz dos recursos, 

assim como a elementos menos tangíveis, tais como o zelo pela 

confiança depositada na organização e/ou o governo como um todo. 

Institute Of 

Internal  

Auditors 

(IIA)  

(2012)  

Accountability •Definir as responsabilidades da entidade e das pessoas dentro dela por 

decisões e ações, incluindo a administração de recursos públicos e 

demais aspectos de desempenho; Com efeito, "accountability é a 

obrigação de responder pela responsabilidade conferida".   
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Conclusão 

Entidade  Princípios  Finalidades/Conceito  

 Transparência  Promover abertura da entidade do setor público aos seus eleitores 

incluindo:  

• Divulgação de informações às partes interessadas para que eles tenham 

conhecimento sobre os fatos e o desempenho da entidade e entendam os 

motivos e os impactos de suas ações.   

• Existência de lei para tornar os documentos públicos disponíveis 

mediante solicitação.   

• Incluir parecer de auditores pode garantir a credibilidade dos dados 

divulgados.   

• Demonstrar aos demais entes públicos e à sociedade em geral que as 

ações realizadas são éticas e legais, e que o desempenho financeiro e os 

relatórios refletem com precisão a verdadeira medida das operações.  

Fonte: Adaptado da bibliografia utilizada. 

  

Marques (2007), Linczuk (2012) destacam que apesar da amplitude dos princípios, 

percebe-se que o termo accountability tem convergência entre os principais órgãos de 

governança. Esse termo é definido por IFAC (2001), Mello (2006), Marques (2007) como a 

responsabilidade em prestar contas, bem com a clara definição dos envolvidos, e as 

responsabilidades pelo que e perante quem e quando, como também o reconhecimento de 

todos os envolvidos na relação e conjuntamente com os resultados que se esperam. A 

preocupação com os resultados faz que esse princípio seja amplamente discutido pelos autores 

e sua aplicação permite ao órgão público o cumprimento das leis e as expectativas da 

sociedade. 

 Não há no Brasil uma legislação específica que trate da adoção de princípios de 

governança para o setor público. Como ponto de partida, tem-se o estabelecido na 

Constituição Federal de 1988 que determinou os princípios basilares para a condução do 

poder público, e estes devem ser seguidos em todos os seus atos.  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. (BRASIL , 1988) 

 Portanto, a adoção de qualquer fato novo no setor público brasileiro deve seguir os 

preceitos estabelecidos na Constituição. Percebe-se que os princípios da governança 
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demonstrados e disponibilizados pelo IFAC atendem à gama dos princípios constitucionais 

brasileiros, sendo dessa forma aptos para serem aplicados a qualquer ente público. 

 Em função disso, há a necessidade de implementar uma metodologia para 

proporcionar a governança no setor público, baseado nas premissas constitucionais e de 

modelos já amplamente reconhecidos. Dias (2012) ressalta que é latente a necessidade de 

instrumentalizar o Estado em relação a como este agente pode desenvolver e implantar um 

modelo que viabilize a nova relação entre ele e a sociedade, de modo que os interesses sejam 

permeados por uma perspectiva também substantiva e o desenvolvimento seja fruto da ação 

coletiva. Portanto, ao utilizar os preceitos do IFAC na organização pública, os princípios 

constitucionais são abrangidos e a relação entre sociedade e poder público encontra um elo 

que pode fortalecer os laços de confiança e proporcionar um ganho para a sociedade em geral. 

 

2.3.2 Governança Pública pelo PSF/IFAC – O Estudo 13. 

 

Com as novas tendências de convergência de normas contábeis, para um sistema de 

informação único, que permite assim um método único de visualização dos resultados 

produzidos, surgem órgãos internacionais idôneos e responsáveis por realizar o processo de 

convergência. O caminho legislativo para alterar as práticas de governança tende a ser 

difícil;por isso alguns mercados buscam uma alternativa para alavancar seu sistema de 

governança corporativa: a criação de códigos de boas práticas de governança. (ROSSONI; 

MACHADO-DA-SILVA, 2010, p.187) 

Visando proporcionar uma convergência também nas medidas de governança para o 

setor público, segundo, Silveira e Goularte (2016) no ano de 2001 a Federação Internacional 

de Contadores (IFAC), por meio do Comitê Setor Público (PSC), publicou o Estudo 13, que 

traz um rol de princípios epráticas de boa governança para orientar administradores públicos e 

sociedade.  Essas recomendações são traduzidas nos princípios da governança, já citados 

anteriormente, e como mecanismo e busca da eficiência organizacional, devem ser adotadas 

como padrões para o setor público. 

No âmbito do IFAC, Marcelli (2013) ressalta que o Comitê do Setor Público ou Public 

Sector Committee (PSC) é uma comissão da Federação Internacional de Contadores ou 

Council of the International Federation of Accountants (IFAC) que foi instituída para 

desenvolver e rever normas, orientações e estudos sobre governança no setor público, 

orientando os gestores e a sociedade sobre princípios e práticas de boa governança.  



54 

 

 

 

A IFAC é uma organização internacional, fundada em 1977, que tem como objetivo 

principal servir ao interesse público, além de fortalecer a profissão contábil, aderindo a 

padrões de elevada qualidade profissional (CFC, 2010).  Para o CFC (2010) o IFAC é 

responsável pela emissão das normas padronizadas internacionalmente de alto nível, para a 

contabilidade do setor público, que é chamado International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS).  

Nessa linha de conduta, o Estudo 13 (PSC/IFAC)tem como foco as práticas de 

governança na gestão pública, primeiramente relacionadas à responsabilidade do grupo 

governante e após são disseminadas por todos os setores do setor público. Marcelli (2013) 

acrescenta que o setor público apresenta grande diversidade na sua forma organizacional e na 

estrutura legislativa, levando a necessidade de modelos de governança específicos e 

basicamente exclusivos para serem facilmente aplicados, considerando as características 

únicas de cada entidade. Portanto, apesar de ser um modelo de reconhecimento internacional, 

preliminarmente, é reconhecido que possivelmente o Estudo 13, para ser aplicado à unidade 

de análise, passará por um processo de adaptação, indo ao encontro dos objetivos da presente 

pesquisa. 

Marcelli (2013) ressalta que o Estudo 13 (PSC/IFAC)parte da adaptação de princípios 

fundamentais de governança elencando no Cadbury Reportde 1992 e que foram adaptados o 

setor público com base no Nolan Report, este publicado em 1995, pelo Comitê de Padrões na 

Vida Pública, órgão público não departamental consultivo do governo do Reino Unido. Já o 

Cadbury Report, que tem esse nome em homenagem ao presidente da Comissão sobre os 

Aspectos Financeiros de Governança Corporativa no Reino Unido, Sir Adrian Cadbury, que 

definiu três princípios fundamentais da governança corporativa: transparência, integridade e 

responsabilidade em prestar contas. (CADBURY COMMITTEE, 1992) 

 

Do ponto de vista institucional, o relatório Cadbury estabeleceu-se 

como padrão de governança corporativa a ser seguido por editores 

de códigos dessa natureza(bolsas de valores, governos, associação 

de conselheiros e executivos, associações de profissionais contábeis 

e jurídicos e associações de investidores), apontando as linhas gerais 

para sua disseminação ao redor do mundo. Para se tornar uma idéia 

global,códigos de boa governança necessitavam ser um padrão 

amplamente compartilhado e endossado por uma rede de atores tidos 

como legítimo.Rossoni e Machado-da-Silva (2010, p 191) 
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Marcelli (2013) ressalta que estes princípios, da mesma forma, são relevantes para 

organizações do setor público, mas devem ser adaptados para refletir as principais 

características de cada uma delas.  

O Comitê de Padrões na Vida Pública foi criado em meados de 1994, no Reino Unido 

por John Major. (MARCELLI, 2013). A principal medida na época era ser como uma resposta 

a denúncias de que a conduta de alguns políticos tinha sido antiética agindo em nome de 

empresas privadas, um problema assolador nas ações tomadas pelos gestores no setor público 

(NOLAN, 1995). O primeiro presidente do Comitê foi o juiz Michael Patrick Nolan, 

batizando os trabalhos produzidos por este comitê com o sobrenome deste. Marcelli (2013) 

assevera que o governo não se preocupava apenas com os políticos, mas com todos os 

titulares de cargos públicos e com as pessoas que exerciam alguma função pública, 

preocupação esta que deve estar presente em todas as ações envolvendo o ente público. 

Já nos trabalhos relativos ao comitê, o primeiro relatório instituiu “Os Sete Princípios 

da Vida Pública” conhecido a partir desse momento como "Princípios de Nolan". Princípios 

gerais de conduta que deveriam sustentar a vida pública e recomendou que todas as entidades 

do setor público elaborassem seus próprios códigos de conduta incorporando esses princípios 

(MARCELLI, 2013). Tais princípios são 

• Interesse Público - Os ocupantes de cargos públicos deverão tomar decisões 

baseadas unicamente no interesse público. Não deverão decidir com o objetivo 

de obter benefícios financeiros ou materiais para si, sua família ou seus amigos. 

• Integridade - Os ocupantes de cargos públicos não deverão colocar-se em 

situação de obrigação financeira ou de outra ordem para com indivíduos ou 

organizações externas que possa influenciá-los no cumprimento de seus deveres 

oficiais. 

• Objetividade - No desempenho das atividades públicas, inclusive nomeações, 

concessão de contratos ou recomendação de pessoas para recompensas e 

benefícios, os ocupantes de cargos públicos deverão decidir apenas com base no 

mérito. 

• Accountability- Os ocupantes de cargos públicos são responsáveis perante o 

público por suas decisões e ações, e devem submeter-se a qualquer fiscalização 

apropriada ao seu cargo. 

• Transparência - Os ocupantes de cargos públicos devem conferir a suas decisões 

e ações a maior transparência possível. Eles devem justificar suas decisões e 

restringir o acesso à informação somente se o interesse maior do público assim o 

exigir.  

• Honestidade - Os ocupantes de cargos públicos tem o dever de declarar 

quaisquer interesses particulares que tenham relação com seus deveres públicos e 

de tomar medidas para resolver quaisquer conflitos que possam surgir de forma a 

proteger o interesse público. 

• Liderança - Os ocupantes de cargos públicos devem promover e apoiar estes 

princípios através da liderança e do exemplo. (NOLAN, 1995, p. 23). 
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De forma compilada, os três princípios identificados no Cadbury Report foram 

redefinidos combinando-se com os sete princípios da vida pública do Nolan Report. Este 

trabalho foi realizado pelo IFAC, e assim esses princípios fundamentais estão refletidos em 

cada uma das recomendações de governança para entidades do setor público presentes no 

Estudo 13 – PSC/IFAC (IFAC, 2001):  

 

• Padrões de comportamento: como corpo governante da organização exerce a 

liderança na determinação dos valores e das normas da organização, na definição 

da cultura da organização e do comportamento de todos que estão envolvidos 

com ela;  

• Estruturas e processos organizacionais: como o corpo governante das 

organizações é nomeado e organizado; de que maneira suas responsabilidades 

são definidas e asseguradas; de que forma ele é responsabilizado;  

• Controle: um sistema de controle estabelecido pelo corpo governante da 

organização para apoiá-lo na realização dos objetivos da entidade, a efetividade e 

eficiência das operações, a confiabilidade dos relatórios internos e externos, e a 

conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e políticas internas; 

• Relatórios externos: como o corpo governante da organização demonstra a 

responsabilidade financeira pela gestão dos recursos públicos e o desempenho no 

uso dos recursos.  

 

 

Quadro 4 - Recomendações do Estudo 13 – PSC/IFAC sobre governança no setor público 

Padrões de comportamento 

∗ Liderança  

∗ Códigos de conduta  

• probidade e propriedade  

• objetividade, integridade e honestidade  

• relacionamentos 

Estruturas e processos organizacionais Controle Relatórios externos 

∗ Responsabilidade  em  prestar  conta 

estatutária  

∗ Responsabilidade em prestar conta pelo dinheiro 

público  

∗ Comunicação com as partes interessadas  

∗ Papéis e responsabilidades  

• Equilíbrio de poder e autoridade  

• O grupo governante  

• O presidente  

• Membros do grupo governante não executivo  

• Administração executiva  

• Política de remuneração  

∗ Gestão de risco  

∗ Auditoria interna  

∗ Comitês  de auditoria  

∗ Controle interno  

∗ Orçamento  

∗ Administração financeira  

∗ Treinamento de  

pessoal 

∗ Relatórios anuais  

∗ Uso  de  normas 

contábeis apropriadas  

∗ Medidas  de 

desempenho  

∗ Auditoria externa  

Fonte: Slomski,et al. (2008, p. 141) 
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 A - Padrões de comportamento. Os padrões de comportamento das entidades 

refletem a sua forma de agir na sociedade. Os membros da organização tendem a seguir esses 

mesmos padrões, mantendo principalmente um relacionamento honesto dentro e fora da 

organização.  

i - Liderança.  O grupo gestor precisa exercer a liderança baseada nos padrões de 

comportamento adotados. A cultura organizacional da entidade geralmente é 

influenciada pelo comportamento dos gestores, os valores tendem a ser seguidos pelos 

demais membros da entidade, forçando assim a adoção de práticas de recrutamento e 

treinamento de membros que possam disseminar essas boas práticas de 

responsabilidade e os padrões de comportamento que são esperados a estes pela 

organização. 

ii - Códigos de Conduta.  A adoção de um código formal de conduta para a definição 

dos padrões de comportamento dos membros da gestão e dos demais funcionários 

torna estes comprometidos a cumprir este código. O código de conduta adotado deve 

parametrizar o comportamento esperados dos membros da organização e deve ser 

adotado por esta como parte dos processos organizacionais, e preferencialmente 

desenvolvido em conjunto com todos os envolvidos. 

a - Probidade e propriedade. Os padrões de comportamento também devem 

nortear a probidade administrativa e proporcionar uma conduta condizente a 

aqueles que controlam os fundos públicos. A propriedade pública deve ser 

protegida, bem como os ativos e informações confidenciais e inerentes ao 

trabalho, bem como evitar gastos excessivos e desnecessários e que possam 

atender a interesses particulares. Deve haver a separação dos interesses dos 

membros para os interesses da organização. 

b - Integridade, objetividade e honestidade.  Estabelecer mecanismos 

adequados para assegurar que os membros do grupo governante e empregados 

das instituições do setor público não sejam influenciados por preconceitos e 

conflitos de interesses. As funções públicas utilizadas por estes agentes não 

devem ser requisitos para a obtenção de vantagens pessoais.  

c - Relacionamento. O relacionamento existente entre os agentes públicos e os 

stakeholders,e o público em geral, deve ser cordial, eficiente e justo. Sempre 
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tratar a todos com respeito e imparcialidade, sem discriminação ou abuso, 

mantendo assim um diálogo constante entre as partes. 

B - Estruturas e processos organizacionais. As estruturas e os processos organizacionais 

são importantes para assegurar o cumprimento do papel que a instituição tem perante a 

sociedade, podendo se não o fizer ser responsabilizada pelo mau uso de recursos e a ineficácia 

no atingimento dos resultados que a sociedade espera. 

i - Responsabilização estatutária. O grupo gestor precisa estabelecer mecanismos 

efetivos para garantir o cumprimento de todos os estatutos e regulamentos aplicáveis, 

e outras declarações relevantes de melhores práticas, que são solicitadas para o bom 

andamento do ente público. 

ii - Responsabilidade pelo dinheiro público. É necessário estabelecer mecanismos 

adequados para garantir que os fundos e recursos públicos sejam devidamente 

protegidos e que sejam utilizados economicamente, eficientemente, efetivamente, com 

a devida propriedade, e de acordo com o estatuto ou outros normativos que controlam 

seu uso.  

iii - Comunicação com as Partes Interessadas. A gestão precisa estabelecer bons 

canais de comunicação com suas partes interessadas para informar sobre missão, papéis, 

objetivos, desempenho da instituição e adotar procedimentos adequados para garantir que 

esses canais funcionem efetivamente. O estabelecimento e a publicação de indicadores de 

desempenho e de relatórios verdadeiros, a disponibilização de informações sobre seus 

contratos e o estabelecimento de formas para receber e resolver reclamações ajudam a criar 

uma relação de confiança entre as instituições públicas e seus stakeholders. Deve haver um 

compromisso explícito de abertura e transparência relativo às suas atividades, exceto quando 

há necessidade de preservar a confidencialidade. A comunicação de faz importante para a boa 

relação entre os membros e a sociedade, para que os objetivos sejam mensurados e os 

interesses mútuos sejam respeitados. 

iv -Papéis e Responsabilidades. 

a -  Equilíbrio de poder e responsabilidade. As responsabilidades entre dos 

cargos ocupados devem estar claramente definidas para que haja um equilíbrio 

entre poder e autoridade, e não haja conflito entre esses termos. 

b-  Grupo governante. A direção das entidades deve ser realizada por um 

grupo governante efetivo para conduzi-la e controlá-la, além de monitorar seus 
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gestores executivos. Esses precisam receber treinamento inicial adequado, na 

ocasião da nomeação e, posteriormente, sempre que necessário. Deve ter 

acesso a todas as informações relevantes, aos avisos e recursos para que 

possam ajudar a cumprir seus papéis de forma efetiva. Para apoiá-lo no 

exercício de seus deveres, precisa compreender os processos administrativos 

para o desenvolvimento, implementação e revisão política, tomada de decisões, 

acompanhamento, controle e elaboração de relatórios, processos formais e 

regulamentos financeiros. As nomeações sejam formais e transparentes, e 

devem seguir critérios especificados e se basear no mérito e na habilidade 

individual.  

c - Presidente do grupo governante. O papel do gestor principal precisa ser 

definido formalmente, por escrito, incluindo sua responsabilidade de exercer a 

liderança estratégica e efetiva do grupo e possibilitar o seu afastamento quando 

não defender mais os interesses da instituição.   

d - Membros não executivos do grupo governante. Os membros não 

executivos do setor público precisam fazer um julgamento independente das 

questões estratégicas, do desempenho, dos recursos e das normas de conduta. 

As atribuições, remuneração e revisão de mandatos devem ser definidas 

claramente, visando evitar conflitos com os demais membros. 

e - Administração executiva. O chefe do executivo precisa ter 

responsabilidade sobre todos os aspectos de administração executiva. Ele é 

responsável pelo desempenho final da instituição e pela implementação de suas 

políticas. Deve haver o aconselhamento financeiro, bem como as contas e os 

registros apropriados. Deve haver a observância por um membro gestor, da 

aplicabilidade das leis e regulamentos, e as boas práticas sejam adotadas. 

f -Política de Remuneração. Os valores de remuneração dos membros do 

grupo gestor precisar ser precisam ser suficientes para atraí-los e mantê-los 

administrando a instituição com sucesso e de acordo com as normas. As regras 

de remuneração devem ser transparentes e discutidas. É conveniente que 

nenhum membro esteja envolvido na decisão de sua própria remuneração. O 

relatório anual da instituição precisa conter uma declaração sobre a política de 

remuneração e detalhes da remuneração dos membros. A divulgação apoia-se 
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nos princípios de governança, transparência e integridade, principalmente se os 

membros têm a capacidade de definir sua própria remuneração.  

C - Controle.Mecanismo estabelecido para apoiar o alcance dos objetivos da entidade, da 

efetividade e eficiência das operações, da confiança dos relatórios internos e externos, da 

complacência com as leis aplicáveis, regulamentações e políticas internas, e proporcionar o 

monitoramento dos objetivos estabelecidos para serem cumpridos pelos agentes envolvidos na 

gestão. 

i - Gestão de Risco. Devem ser estabelecidos mecanismos efetivos para assegurar que 

sistemas efetivos de gestão de risco sejam estabelecidos como parte da estrutura de 

controle. Os sistemas devem incluir a compreensão dos objetivos organizacionais, a 

identificação e avaliação dos riscos, desenvolvimento e implementação de 

procedimentos para se dirigir os riscos identificados, o monitoramento e avaliação 

desses procedimentos.  

ii - Auditoria interna. O grupo gestor precisa garantir que uma atividade de auditoria 

interna efetiva seja estabelecida como parte da sua estrutura de controle para assegurar 

que ocorra assim uma revisão sistemática, a avaliação e os relatórios da adequação dos 

sistemas gerenciais, financeiros, operacionais e controles orçamentários. 

iii - Comitês de auditoria. O grupo gestor precisa estabelecer um comitê de 

auditorias, com a responsabilidade de realizar uma revisão independente das estruturas 

de controle e dos processos de auditoria externa.  

iv - Controle interno. A gestão precisa garantir que uma estrutura de controle interno 

seja estabelecida, que funcione na prática e que inclua no relatório anual uma 

declaração sobre sua efetividade, cumprindo a legislação específica para tanto.  

v - Gestão de orçamento, financeira e treinamento de pessoal.  Há a necessidade de 

garantir e fiscalizar os procedimentos relacionados à gestão orçamentária e financeira 

para alcançar seus objetivos de maneira efetiva e eficiente, bem como garantir a 

execução de programas de treinamento para formar funcionários capazes de executar 

suas tarefas. 

D - Relatórios externos. – Demonstra a prestação de contas do dinheiro público, a 

preocupação em demonstrar a aplicabilidade dos recursos e o desempenho da instituição no 

uso desses recursos. 



61 

 

 

 

i - Relatório Anual. A gestão precisa publicar um relatório anual objetivo, 

equilibrado e compreensível, logo após o fim do ano financeiro, contendo a avaliação 

das atividades, suas realizações, sua posição financeira, seu desempenho e suas 

perspectivas de desempenho. Deve ter uma declaração explicando, no mínimo, que o 

grupo têm a responsabilidade de aprovar o orçamento ou plano financeiro para 

autorizar a aquisição ou uso de recursos financeiros, elaborar demonstrações 

financeiras que apresentem de forma clara a situação da instituição e os resultados de 

suas operações, manter uma estrutura efetiva de controle, garantir o uso consistente de 

políticas contábeis apropriadas, e garantir o apoio à aplicabilidade das normas 

contábeis. Como ponto de cumprimento de pressupostos de governança, a gestão deve 

incluir em seu relatório anual uma declaração sobre as adaptações a normas e códigos 

de governança.  

ii - Uso das normas contábeis apropriadas. Devem ser asseguradas que as 

demonstrações financeiras contidas no relatório anual foram preparadas de acordo com 

as normas internacionais de contabilidade pública ou outras normas contábeis 

reconhecidas e aceitas, além de seguir a legislação aplicável.  

iii - Medidas de Desempenho. O governo precisa estabelecer e divulgar as medidas 

de desempenho relevantes para assegurar e demonstrar que todos os recursos foram 

obtidos com economicidade e se foram utilizados de forma eficiente e efetiva.  

iv - Auditoria Externa. O governo precisa garantir a existência de uma relação 

profissional e objetiva com os auditores externos. (IFAC, 2001; Slomski et al. 2008; 

Marcelli, 2013). 

Percebe-se que o modelo de governança proposto pelo IFAC por meio do Estudo 13 

traduz os pressupostos de separação entre propriedade e controle, visando minimizar os 

problemas de agência no setor público, por representar pressupostos válidos para uma gestão 

eficiente e responsável.  Vários pressupostos estabelecidos na Teoria da Agência estão 

impregnados junto com a governança na estrutura deste modelo de governança. O mesmo, 

institucionalizado, pode propiciar a incorporação de pressupostos antes não vistos pela 

entidade, que incorporados e perpetuados, permitem que as trocas de gestão não afetem a 

estabilidade organizacional e assim a organização avance rumo ao alcance dos objetivos ora 

traçados. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este capítulo apresentará os procedimentos metodológicos que serão utilizados para a 

resolução do problema de pesquisa e norteará na busca das respostas que são esperadas por 

meio dos objetivos específicos. Baseado na oportunidade de realizar a pesquisa na 

organização visando a contribuição dos dados a serem obtidos para o aperfeiçoamento da 

gestão, o presente capítulo apresentará a abordagem metodológica, as fontes de dados, os 

procedimentos metodológicos e as técnicas para a análise dos dados. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PESQUISA APLICADA 

  

 Como ponto de partida o paradigma a ser utilizado, que apresenta um caminho a ser 

percorrido, é elaborado a partir da visão funcionalista. Segundo Vergara e Caldas (2007) os 

funcionalistas acreditam que a sociedade tem existência concreta e real, e um caráter para 

produzir um Estado de coisas ordenado e regulado. O comportamento neste caso é atado a um 

mundo real de relacionamentos sociais concretos e tangíveis que podem ser adaptados e 

visualizados no ambiente. Esses autores afirmam que a perspectiva funcionalista está 

interessada em compreender a sociedade de maneira que produza conhecimento empírico útil, 

atendendo desta forma a intenção do pesquisador em realizar esta pesquisa. 

 Na pesquisa proposta, utiliza-se o método de raciocínio indutivo, que é definido por 

Cooper e Schindler (2011), como sendo o método pelo qual a conclusão dos questionamentos 

é obtida a partir de um ou de mais fatos ou de algumas provas obtidas no decorrer da 

pesquisa, assim a conclusão pode explicar os fatos e os mesmos são suporte para a conclusão. 

Dessa forma esse método proporcionará uma compreensão geral do modelo de governança a 

partir da percepção dos servidores, a conclusão pela aplicabilidade do modelo, remeterá para 

que a organização utilize seus preceitos com o objetivo de proporcionar uma gestão eficiente. 

 Os objetivos propostos para a pesquisa qualificam-na como descritiva, atendendo 

assim o proposto por Vergara (2000) que cita que as pesquisas descritivas tornam possível 

conhecer as características de uma população a ser pesquisada, e por meio da amostra realizar 

correlações entre variáveis, atendendo assim os pressupostos inicialmente propostos pela 

pesquisa. Já Cooper e Schindler (2011) citam que nas corporações sem fins lucrativos e em 

outras organizações, como é a realidade do estudo, as investigações descritivas têm um forte 
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apelo para o administrador e analista de políticas para planejamento, monitoramento e 

avaliação, assim as perguntas “como” abordam perguntas relacionadas à quantidade, custo, 

eficiência, eficácia e adequação, como proposto neste estudo. 

 Em relação aos procedimentos de pesquisa, o método utilizado é o levantamento 

survey que segundo Creswell (2010), é um método quantitativo que trata de tendências, 

atitudes e opiniões de uma determinada população a partir de uma amostra determinada dela 

representativa, sendo que é possível fazer generalizações e obter conclusões a respeito da 

população por meio da amostra estudada.  Cooper e Schindler (2011) compartilham com essa 

visão quando tratam que o método combinado com amostragem probabilística estatística, para 

seleção de participantes, permitem que os resultados e conclusões do levantamento sejam 

projetáveis para populações grandes e diversificadas. 

 Como técnica de coleta dos dados, Freitas et al. (2000) indicam que o método surveya 

entrevista e o questionário são as técnicas de coleta de dados mais usuais para a realização das 

pesquisas, podendo estes serem combinados com outros métodos para aumentar a eficácia da 

investigação. Cooper e Schindler (2011) abordam que um pesquisador pode conduzir uma 

entrevista semi estruturada ou um levantamento por entrevista pessoal ou distribuir um 

levantamento auto administrado por correio, fax, computador, e-mail, Internet ou alguma 

combinação dessas técnicas para a operacionalização do método. 

  

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  

Para a realização da pesquisa, a unidade de análise é a Prefeitura de Candói, município 

de pequeno porte na região Centro-Sul do Estado do Paraná. Esse município tem 24 anos de 

emancipação e possui, em dados estimados para o ano de 2015, 15822 habitantes. Seu índice 

de desenvolvimento humano (IDH) é de 0,635, inferior ao índice geral do Estado do Paraná, 

que é de 0,749 (IPARDES, 2016). 

A unidade da administração municipal em análise é segmentada em quinze 

subunidades administrativas, sendo elas, assessoria de gabinete, que contém em seu escopo, 

gabinete do prefeito, assessoria jurídica, assessoria de comunicação social e controladoria 

interna, secretaria de planejamento, secretaria de administração, secretaria de finanças, 

secretaria de educação e cultura, secretaria de esportes e lazer, secretaria de saúde, secretaria 

de assistência social, secretaria de urbanismo e habitação, secretaria de obras, serviços 
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públicos e transportes, secretaria de agricultura e pecuária, secretaria de turismo e meio 

ambiente, secretaria de indústria e comércio e por último a secretaria de governo. 

A população da pesquisa consiste em 672servidores, tendo como data base o final do 

mês de junho de 2016. Dentre os quais,têm-se agentes políticos e cargos comissionados, para 

efeito de estudo e análise sendo considerados servidores comissionados, servidores efetivos e 

para esta categoria são considerados todos os servidores contratados via concurso público, 

independente de já serem efetivos ou não e os contratados por tempo determinado para suprir 

necessidades extraordinárias da administração municipal. Esses servidores são regidos por um 

estatuto que prevê direitos e deveres a serem respeitados no âmbito do desenvolvimento de 

suas atividades.  

Retomando os objetivos da pesquisa, em que se tem a intenção de investigar a 

aplicabilidade do modelo de governança proposto pelo Estudo 13, a partir da análise da 

percepção dos servidores municipais, torna-se imperativo que estes tenham uma visão ampla e 

assim produzam resultados satisfatórios para a pesquisa. Nesse sentido, optou-se por somente 

realizar a pesquisa com servidores que foram nomeados até o último dia do ano de 2015. O 

recorte proposto tem como base o entendimento de que a governança deve estar clara na visão 

dos servidores para que estes possam opinar sobre a sua aplicabilidade. Assim, a população a 

ser pesquisada, passa a ser de 510 servidores, considerando que o restante foi contratado em 

concurso público e testes seletivos homologados no decorrer do ano de 2016, 

consequentemente não compõem a amostra pesquisada. 

Conseguintemente, a amostra da pesquisa se classifica como probabilística ou 

aleatória (COOPER; SCHINDLER, 2011), mediante sorteio realizado via planilha do 

programa Excel, com a finalidade de determinar que todos os elementos da seleção tenham 

uma chance de responder ao questionário, mediante a possibilidade de participarem ou não 

pesquisa, de forma livre e esclarecida.  Assim, os elementos são selecionados pela 

representatividade dos grupos pertencentes à população, a característica de um tipo de 

amostragem em que os dados obtidos garantem a representatividade de todos os grupos 

eventualmente sui-gereris existentes na população teórica (MAROCO 2003). 

Barbetta (2002) retrata que o uso da amostragem não é interessante quando o tamanho 

da população for inferior a 50 elementos. Como a presente pesquisa os elementos a serem 

pesquisados passam esse patamar, faz-se necessário o uso da amostragem, em que se obtém 

benefícios, conforme citado pelo autor, sendo: economia, tempo, confiabilidade dos dados e 
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operacionalidade dos dados, o que aumenta a dificuldade quando trabalhadas com as 

populações absolutas. Portanto para o cálculo da amostra que representará a população, 

recorre-se ao uso de uma fórmula estatística, conforme retratado na Figura 04. 

Figura 4 - Cálculo Amostral 

 

 

n0 = 1 / (E0)2 

 

 

n = (N .n0) / (N + n0) 

N: tamanho da população= 510 

n: tamanho da amostra= 224 

n0: uma primeira aproximação do tamanho da 

amostra = 400 

Eo: erro amostral tolerável = 5% 

Grau de Confiabilidade da Amostra: 95% 

Fonte: Barbetta (2002, p. 61) 

Tendo a população definida, cabe a definição do índice de confiabilidade da amostra 

que confere um caráter mais confiável dos dados e também a generalização desses para a 

população total. No caso em questão, seguindo o proposto por Barbetta (2002). Descrito na 

figura 04, com um erro amostral de 5 %, e nível de confiança da amostra em 95%, o tamanho 

da amostra para que ela seja representativa é de 224respondentes. 

 Definido o tamanho da amostra, percebe-se que sua representatividade está em torno 

de 44% do total da população, esse percentual será utilizado para a realização do sorteio entre 

os servidores da unidade de análise. Para fins de arredondamento, será realizado o sorteio 

aleatório de 44% dos servidores de cada secretaria, permitindo dessa forma que os dados 

sejam generalizados para toda a população pesquisada. Os valores obtidos pela aplicação do 

percentual da amostra nas secretarias foram arredondados para o número inteiro maior 

posterior, visando assim a obtenção de uma amostra maior, prevendo possíveis falhas nas 

coletas dos questionários. 

Quadro 5 - Servidores por Unidade Administrativa (população) e amostra apurada. 

SECRETARIA Funcionários Lotados 44% sorteados  Coletados Validados 

GABINETE 10 5 5 5 

PLANEJAMENTO 3 2 2 2 

ADMNISTRAÇÃO  19 9 10 10 

FINANÇAS 12 6 6 6 

EDUCAÇÃO E CULTURA 239 106 106 106 

ESPORTE E LAZER 6 3 3 3 

SAÚDE 111 49 49 49 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 26 12 12 12 

URBANISMOE HABITAÇÃO 16 8 8 8 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANS. 39 18 18 18 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 16 8 8 8 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 1 2 2 

MEIO AMBIENTE E TURISMO 8 4 4 4 

GOVERNO 0 0 0 0 

TOTAL  510 231 233 233 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Em função da estratégia proposta de arredondamento “para cima”, dos valores da 

amostra, está efetivamente apresentou 231 sujeitos pesquisados. Essa amostra é a base da 

pesquisa quantitativa, ou seja, a aplicação do questionário baseado no Estudo 13, visando sua 

aplicabilidade. Percebe-se que o número de servidores coletados foi superior ao valor 

proposto, isso, pois, nas secretarias de Administração e Indústria e Comércio, dois servidores 

apesar de não terem sido sorteados, solicitaram o questionário para realizar a pesquisa. Pela 

proximidade do pesquisador com os servidores constantes na amostra, todos os questionários 

foram validados, em virtude de que na falta de alguns dados, foi possível identificar os 

servidores e assim solicitar o preenchimento correto do questionário, validando o mesmo. 

Em relação à entrevista semiestruturada, ela será aplicada aos Secretários Municipais 

de Governo e Planejamento e ao Controlador Interno, em virtude da sua condição como 

elementos fundamentais para a aplicação da governança na entidade focada. 

 

 3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 No intuito que a pesquisa alcance os objetivos propostos, a categorização dos dados é 

um passo importante para que o pesquisador possa desenvolver um raciocínio de acordo com 

as referências teóricas propostas, e os resultados obtidos na pesquisa sejam compatíveis com a 

fundamentação teórica descrita na pesquisa. Dessa maneira, as categorias propostas para a 

pesquisa são baseadas no modelo de governança desenvolvido pelo Estudo 13, que cita como 

dimensões da governança a serem aplicadas: os padrões de comportamento, estruturas e 

processos organizacionais, controle e relatórios externos. 
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Quadro 6 - Categorias de Análise. 
Princípios da 

Governança 

IFAC 

Categorias de 

Análise 
Características 

Fonte 

Integridade 
Padrões de 

comportamento 

Os executivos chefes dos órgãos ou entidades da 

Administração Pública devem exercer liderança e 

estabelecer e perseguir altos padrões de 

comportamento, cujas recomendações se referem à 

liderança e códigos de conduta, estes refletindo os 

princípios básicos da boa governança (transparência, 

integridade e prestação de contas). 

IFAC (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

Transparência 

Estruturas e 

processos 

organizacionais 

Devem ser levadas em conta orientações sobre: (i) os 

papéis e responsabilidades em nível político e 

operacional, respectivamente, associados aos 

gestores principais e gestores intermediários; (ii) as 

responsabilidades por processos, por recursos 

públicos e por desempenho do Executivo-Chefe de 

um órgão público; (iii) a formalidade e publicidade 

das relações entre o Executivo-Chefe de um órgão 

público e sua equipe; e (iv) as comunicações com os 

stakeholders. 

IFAC (2001) 

Controle 

A orientação sobre gestão de riscos, auditoria 

interna, comitês de auditoria, controle interno e 

orçamento, gestão financeira e formação de pessoal. 

IFAC (2001) 

Prestação de 

contas 

Relatórios 

externos 

Relatórios anuais, adequada utilização de padrões 

contábeis, medidas de desempenho e auditoria 

externa. 

IFAC (2001) 

Fonte: O Autor (2017), adaptado de IFAC (2001) 

As categorias de análise apresentadas no quadro 06 são verificadas no referencial 

teórico proposto a este trabalho e dessa forma permitem ao pesquisador coletar dados e 

analisá-los de maneira clara e de acordo com o referencial teórico. A categorização dos dados 

obtidos pela pesquisa nas categorias acima descritas visa a resolução do problema de 

pesquisa, colaborando para que os objetivos propostos sejam alcançados. 

A categorização da pesquisa com base na proposta apresentada no quadro 06 visa, 

também, situar os leitores nos pormenores envolvidos na aplicação do modelo de governança 

na esfera pública, tornando essa percepção importante para a compreensão dos objetivos da 

pesquisa. Em outro patamar pretende-se demonstrar como o modelo em estudo pode ser o 

mais adequado para a implementação da governança com a aplicação de preceitos de 

governança em órgãos municipais, como é o caso deste estudo. 

 

3.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Considerando que a pesquisa desenvolvida visa, apresentar uma proposta de solução 

para que a prefeitura possa utilizar um modelo efetivo de governança, adaptado às suas 
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especificidades, não caberá, portanto, no escopo da pesquisa somente o levantamento e a 

análise dos dados, há a necessidade do aprofundamento das considerações a respeito da 

aplicação do modelo proposto. Em função disso, a pesquisa está dividida em etapas, descritas 

a seguir e que combinam métodos qualitativos e quantitativos. 

Sobre a combinação dos métodos Flick (2009)indica que pode ser útil na obtenção de 

um conhecimento mais amplo sobre o tema da pesquisa, em comparação ao conhecimento 

fornecido por uma única abordagem e também na validação mútua das descobertas que 

emergem de ambas as abordagens, permitindo assim uma investigação completa dos fatos 

elencados para a pesquisa. 

 

3.4.1 Etapa – Pesquisa Qualitativa 

 

A etapa da pesquisa qualitativa em campo foi desenvolvida em dois momentos, 

primeiramente foi realizada a observação participante e análise documental, que analisará os 

preceitos a partir da Teoria Institucional, mais especificamente sobre o processo 

deinstitucionalização de novas práticas na administração municipal e a verificação, se 

houvesse, de práticas de governança institucionalizadas na organização. Após os 

levantamentos quantitativos, foi realizado o segundo momento da pesquisa qualitativa, a 

entrevista semiestruturada, que versa sobre os aspectos levantados pelo questionário 

quantitativo e as análises realizadas por meio da observação e análise documental, buscando 

compreender, a partir dos resultados quantitativos, a possível adaptação do modelo Estudo 13 

para a maximização da governança municipal. 

O roteiro de verificação em campo serviu de base para as coletas de dados de 

observação participante e análise documental. Creswell (2010) cita que antes de entrar em 

campo, os adeptos de pesquisas qualitativas devem planejar sua técnica para o registro dos 

dados, visando assim identificar os dados que o pesquisador precisar registrar. 

Assim, foi realizada a observação participante para a verificação das práticas de 

governança já existentes na entidade. Stake (2011) cita que uma forma de observação mais 

ativa é a observação participante, na qual o pesquisador se junta aos participantes da pesquisa 

para entender a experiência dos mesmos no papel descrito para a pesquisa, essa atividade 

prevê uma aproximação maior entre pesquisador e participantes. Para análise dos dados foram 
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utilizados os diários de campo, que permitirão a coleta das informações pertinentes a 

existência de práticas de governança na entidade. 

Visando o complemento das análises qualitativas, no primeiro momento, foi utilizada 

a análise de documentos da entidade, com base em leis, decretos, resoluções, portarias entre 

outros que no decorrer dos trabalhos tiveram como função demonstrar o que realmente está 

sendo praticado pela entidade. Durante o processo de pesquisa, o investigador qualitativo 

pode coletar documentos,que podem ser documentos públicos (por exemplo, jornais, atas de 

reunião, relatórios oficiais) ou documentos privados (por exemplo, registros pessoais e 

diários, cartas, e-mails) (CRESWELL, 2010, pg. 190). A fim de realizar as análises dos dados 

produzidos por esta etapa da pesquisa qualitativa, foi utilizado o método da análise das dos 

dados apresentados pelas entrevistas e dos dados levantados por meio da observação e coletas 

de documentos combinados com os achados quantitativos. 

Com o intuito de realizar um aprofundamento da aplicabilidade do modelo, o último 

trabalho de campo realizado, é a entrevista, baseada em questionário semiestruturado, 

adaptado dos estudos de Silveira (2013) a partir do proposto pelo IFAC (2001), com os 

gestores das secretarias de administração, governo e o controlador interno municipal. 

Entende-se que estes são os gestores que têm a capacidade administrativa para promover 

mudanças que permitem a aplicação do modelo. A escolha desses gestores se deu em razão da 

sua importância para o processo de gestão, e de acordo com Flick (2009), a escolha dos 

entrevistados pode ser feita com base em seu conhecimento pelo assunto, podendo ser 

considerado um especialista. 

Para fins de demonstração dos relatos obtidos através da pesquisa, os entrevistados 

foram denominados de Entrevistado A – Secretário de Governo, tendo 17 anos de experiência 

no setor público, tecnólogo em Gestão Pública, Entrevistado B – Secretário de Planejamento, 

tendo mais de 18 anos de experiência no setor público, graduado em Administração, 

especialista em gestão pública e graduando em Ciências Contábeis e Entrevistado C – 

Controlador Interno, graduado em Ciências Contábeis, com 17 anos de experiência na área 

pública. As entrevistas foram realizadas no mês de dezembro de 2016. 

Para Godoi e Mattos (2010) a entrevista possibilita uma investigação que possui como 

centro o tema da pesquisa, prevalecendo também o foco nas experiências dos sujeitos, valores 

e atitudes e permite uma profundidade da análise. Neste sentido Stake (2011) trata que a 

entrevista semiestruturada auxilia na obtenção de informações singulares ou interpretações 
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sustentadas pela pessoa entrevistada. Godoi e Mattos (2010) reforçam a idéia da presente 

pesquisa, em que citam a modalidade de entrevista padronizada aberta, na qual são utilizadas 

uma lista de perguntas redigidas por igual a todos os participantes, porém as respostas são 

abertas. Esta modalidade emprega-se claramente aos objetivos da pesquisa, pois se tende a 

investigar sob a ótica dos pesquisados o mesmo fato, somente interessando a percepção dos 

mesmos sobre este fato. 

A entrevista semiestruturada foi realizada com base nos pressupostos do Estudo 13 e 

os entrevistados questionados a respeito da não aplicabilidade apresentada, das dimensões 

emergentes através da análise fatorial exploratória (AFE)verificada por meio do teste Kaiser-

Mayer-Olkin KMO, e também dos motivos e outros condicionantes a respeito da 

aplicabilidade de práticas de governança que a entidade possui e são correlatas ao modelo de 

governança proposto na presente pesquisa.  

A análise das entrevistas permitiu uma compreensão mais ampla dos dados obtidos por 

meio da pesquisa quantitativa, pela profundidade que uma entrevista permite. Outro fator é a 

adaptação do modelo à especificidade da entidade, a verificação deste importante ponto, que 

trará uma contribuição efetiva para a gestão, e por requer uma análise aprofundada, obtida 

somente com a utilização da técnica da entrevista aliada a pesquisa quantitativa. 

  

3.4.2Etapa – Pesquisa Quantitativa 

 

A coleta de dados quantitativa foi realizada através de questionários estruturados 

conforme explicitado no Apêndice A, que foram aplicados de forma individualizada nos 

departamentos, pelo pesquisador aos servidores da entidade, com o intuito de verificar a 

aplicabilidade do modelo de governança proposto pelo Estudo 13, na entidade por meio de 

suas práticas de gestão.  Quanto ao uso de questionários Cooper e Schindler (2011) tratam que 

sua utilização é comum na área da administração para observação de fatos da entidade a ser 

investigada, bem como a mensuração de algum aspecto do fato descrito. 

O questionário aplicado provém de uma adaptação realizada do Estudo 13 do IFAC 

(IFAC, 2001) com base nos instrumentos de pesquisa utilizados por Mello (2006), Santos 

(2010), Silva et. al. (2011), Marcelli (2013), Silveira (2013). A adaptação tem a finalidade de 

facilitar sua aplicabilidade aos servidores municipais. Para fins de resolução, o modelo 

apresentado está estruturado com um padrão de respostas likert de cinco pontos, partindo de 
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discordo totalmente a concordo totalmente, com a indicação de um ponto neutro a fim de 

compreensão das questões apresentadas. 

No tocante à análise dos dados quantitativos, primeiramente os dados são tabulados 

em software de planilhas eletrônicas e será feito o tratamento dos dados e análise dos dados 

por meio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), o qual fornecerá os 

índices e dados estatísticos que nortearão a análise do modelo. Primeiramente serão realizadas 

as estatísticas descritivas dos dados, que de acordo com Maroco (2003) e Cooper e Schindler 

(2011) são os primeiros passos a serem realizados em um processo de análise quantitativa e 

são úteis para identificar, e detalhar as características da amostra em relação a população e 

principalmente relacioná-las com as variáveis em estudo.  

 A primeira análise estatística a ser utilizada é a definida por Maroco (2003) como a 

técnica de análise fatorial exploratória (AFE) de dados que tem por objetivo descobrir e 

analisar a estrutura de um conjunto de variáveis inter-relacionadas de modo a construir uma 

escala de medida para fatores (intrínsecos) que de alguma forma (mais ou menos explícita) 

controlam as variáveis originais. Desta forma, é possível analisar as categorias de respostas 

que surgirão a partir das respostas, e compará-las as dimensões já apresentadas no modelo 

proposto. A AFE é uma técnica de análise que possibilita reduzir o número de variáveis 

através da identificação de fatores a partir do grau de correlação entre as variáveis 

(MAROCO, 2003; FIELD, 2009).  

Seguindo as sugestões de Maroco (2003) e de Field (2009), para identificar a 

viabilidade da utilização da análise fatorial (AFE) foram utilizados os testes de Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO) e de Bartlett, e a extração dos fatores foi feita utilizando o método dos 

componentes principais, com eigenvalues de 1, e a rotação Varimax. O teste de Kaiser-

Mayer-Olkin (KMO) indica a viabilidade da realização da análise fatorial. Segundo Kaiser 

(1974 apud FIELD, 2009, p. 579), para o KMO, “[...] os valores entre 0,5 e 0,7 são 

medíocres, valores entre 0,7 e 0,8 são bons, valores entre 0,8 e 0,9 são ótimos e valores acima 

de 0,9 são excelentes”.  

Além do apresentado, também foram realizados os testes de confiabilidade das 

dimensões emergentes a partir da análise fatorial por meio do Alfa de Cronbach, que é “[...] a 

medida mais comum de confiabilidade” (FIELD, 2009, p. 594). Para Malhotra (2006, p. 277), 

“[...] o valor esperado de confiabilidade é no mínimo 0,6, sendo que valores inferiores podem 

indicar uma consistência interna insatisfatória”. 
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Após estas considerações estatísticas, para a identificação do grau de aplicabilidade 

do modelo, foi realizada a análise de grupos ou de Clusters que segundo Maroco (2003) é uma 

técnica exploratória de análise multivariada que permite agrupar sujeitos ou variáveis em 

grupos homogêneos ou compactos relativamente a uma ou mais características comuns. A 

identificação destes grupos de respondentes permitirá a identificação dos fatores que se 

apresentam como favoráveis ou impeditivos para aplicabilidade plena do modelo. 

 

3.5 VALIDAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Em virtude da adaptação do Estudo 13 nos estudos já citados como fonte, e a 

consequente adaptação de termos para a realidade da entidade a ser pesquisada, fez-se 

necessário à validação do questionário antes da aplicação aos servidores da entidade.  

Optou-se desta forma aplicar as entrevistas e os questionários, considerando os 

métodos qualitativo e quantitativo, a professores especialistas constantes no quadro do 

Programa de Mestrado a que esta pesquisa está vinculada e a funcionários da entidade que 

detenham conhecimento técnico especializado para tanto, assim foramescolhidos funcionários 

que já possuem ou estão cursando pós graduação a nível de mestrado, neste caso três 

funcionários, visto que estes já possuem uma visão ampla das necessidades inerentes a uma 

pesquisa científica, e contribuíram para a adaptação dos instrumentos se necessário. As 

contribuições dos mesmos foram no sentido de termos que estavam com interpretação 

divergente, não alterando a essência do questionário apresentado na qualificação. 

Outra forma de avaliação foi a banca de qualificação, que é composta por professores 

especialistas e foram capazes de realizar inferências necessárias ao bom andamento da coleta 

de dados. Estes procedimentos adequaram o mesmo a uma realidade de compreensão plena 

pelos respondentes, bem como o alcance dos objetivos da pesquisa. 
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3.6 QUADRO DEMONSTRATIVO DA METODOLOGIA 

 

O quadro 07 demonstra de maneira sucinta as estratégias de coleta dos dados e 

técnicas de análise dos dados, relacionadas a resolução de cada objetivo específico da 

pesquisa. 

Quadro 7-Quadro Demonstrativo da Metodologia 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Coleta dos Dados Análise dos Dados 

 

 

 

 

Verificar se os preceitos 

estabelecidos por meio 

do Estudo 13 do IFAC 

são adequados para 

proporcionar a 

governança efetiva, 

baseada em princípios 

basilares, em um 

município de pequeno 

porte. 

Analisar quais são as 

práticas de governança 

adotadas no município. 

Observação Participante 

Análise Documental. 

 

Análise de Documentos 

Análise Diários de 

Campo. 

Estabelecer a relação das 

práticas de governança, 

se existirem, com os 

preceitos do estudo 13 do 

IFAC. 

Observação Participante. 

 

Análise documental. 

 

 

Análise de Documentos. 

Análise de Diários de 

Campo. 

 

 

Verificar a necessidade 

de adaptação dos 

preceitos do estudo 13 

para que a governança no 

município seja efetiva. 

Questionário 

 

Entrevista Semi-

estruturada 

Análise Fatorial 

Exploratória. 

Análise de Cluster. 

Análise de Conteúdo. 

Fonte: O Autor (2017) 
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3.7 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A síntese dos procedimentos metodológicos a serem adotados para o desenvolvimento 

da pesquisa está apresentada no quadro 08: 

 

Quadro 8- Síntese dos Procedimentos Metodológicos: 

Aspectos da Metodologia Caracterização 

Paradigma Funcionalista 

Tipologia da Pesquisa Descritiva 

Método Indutivo 

Abordagem Qualitativa e Quantitativa 

Estratégia de investigação Survey 

Unidades de Análise Servidores da Prefeitura Municipal de Candói 

Amostra População de 678 servidores, amostra 231 servidores de todas as secretarias. 

Critério de seleção dos 

pesquisados 

Sorteio Aleatório dos Servidores Municipais 

Instrumentos de pesquisa Observação Participante 

Análise Documental 

Entrevista semi-estruturada, baseada nas dimensões emergentes e com significância 

abaixo do esperado, e clusters emergentes. 

Questionário quantitativo 

Análise de dados Análise de conteúdo 

Análise Fatorial Exploratória 

Análise de Cluster 

Fonte:  O Autor (2017) 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A proposta de pesquisa apresentada pautou-se por percorrer as linhas quantitativas e 

qualitativas para obter uma resposta adequada aos objetivos propostos. Para proporcionar um 

entendimento mais aprofundado dos dados obtidos pela pesquisa, serão mesclados os dados 

obtidos pelas duas metodologias de coleta de dados. Essa metodologia de apresentação 

proporciona a compreensão plena da importância da governança para a organização. 

O primeiro passo das análises consistiu em identificar as dimensões das práticas de 

governança do município em análise, partindo-se das dimensões de utilização das 

recomendações sobre os procedimentos de boa governança no setor público, relacionadas no 

modelo de governança proposto pelo IFAC (2001). Para tanto, utilizou-se da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) para comprovar as dimensões propostas pelo estudo. A AFE é uma 

técnica de análise que possibilita reduzir o número de variáveis através da identificação de 

fatores a partir do grau de correlação entre as variáveis (FIELD, 2009; MAROCO, 2014).  

Seguindo as sugestões de Field (2009) e de Maroco (2014) e de para identificar a 

viabilidade da utilização da Análise Fatorial foram utilizados os testes de Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) e de Bartlett, e a extração dos fatores foi feita utilizando o método dos componentes 

principais, com eigenvalues de 1, e a rotação Varimax. O teste de Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) indica a viabilidade da realização da análise fatorial. Segundo Kaiser (1974 apud 

FIELD, 2009, p. 579), para o KMO, “os valores entre 0,5 e 0,7 são medíocres, valores entre 

0,7 e 0,8 são bons, valores entre 0,8 e 0,9 são ótimos e valores acima de 0,9 são excelentes.” 

Após a identificação das dimensões, utilizou-se de achados qualitativos 

proporcionados pela análise documental e observação participante para realizar um 

aprofundamento das questões relacionadas a resolução dos objetivos propostos. Assim, foram 

subdividas as análises, conforme as dimensões encontradas, permitindo proporcionar uma 

associação rápida ao modelo de governança em estudo. 

 

4.1 DIMENSÃO PADRÕES DE COMPORTAMENTO 

 

 A AFE da primeira dimensão, denominada Padrões de Comportamento, composta 

pelas primeiras 4 variáveis, resultou em um KMO de 0,698 e um teste de esfericidade de 

Bartlett de 161,851 (sig. = 0,000), indicando que a AFE é viável. No entanto, a AFE indicou 
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que as quatro variáveis compõem um mesmo fator, explicando 52,96% da variância. A Tabela 

01 apresenta as informações sobre esta dimensão.  

Tabela 01 – Dimensão Padrões de Comportamento 

Variáveis Média 
Desvio-

Padrão 
Carga Fatorial 

Q1 

Tomar medidas para garantir que seus gestores pratiquem o 

exercício da liderança, agindo de acordo com os altos padrões de 

conduta. 

4,13 0,987 0,769 

Q2 

Ter código formal de conduta que define as normas de 

comportamento às quais todos os servidores do órgão devem 

seguir. 

4,14 0,955 0,718 

Q3 Avaliar constantemente o código de conduta ou seu semelhante  4,01 1,077 0,725 

Q4 

Proporcionar mecanismos adequados para assegurar que a gestão 

não seja influenciada por preconceito, imparcialidade ou conflitos 

de interesses. 

4,24 1,002 0,697 

Média 4,13 

Alfa de Cronbach 0,702 

Fonte: O Autor (2017) 

 

A evidência da variável Q3, fica patente a partir do trecho da fala do entrevistado “C’, 

onde a média baixa das respostas fica alinhada com o posicionamento deste entrevistado, 

demonstrado o mecanismo utilizado pela administração para a avaliação do seu código de 

conduta.O entrevistado “C” que retrata o mecanismo adotada na organização relativa ao 

código de conduta, explicitando que será mais explanado pelos outros respondentes, a falta de 

avaliação constante do mesmo 

[...] é bem verdade que avaliar a conduta dos servidores requer cuidado, 

considerando que não há modelo eficiente para ser utilizado como referência ou 

padrão de conduta. Os municípios geralmente utilizam estatutos para regrar esta 

matéria, e este dispositivo, por tratar de vários assuntos, não é tão abrangente nesta 

área, a ponto de definir com objetividade, normas para conduta adequado do 

servidor. Sendo assim, entende-se ser necessário editar norma especifica, para 

regulamentar o tema, de modo que, fique bem claro para o servidor, qual é a conduta 

adequada para o cargo em que ocupa (Entrevistado “C”).    

 

Na análise documental realizada na entidade, foi constatado que o órgão municipal 

possui aprovada a Lei 396/2000, que "Redefine o Estatuto e o Regime Jurídico dos Servidores 

públicos do município, das Autarquias e das Fundações municipais". Esta lei determina a 

conduta dos agentes públicos no âmbito da realização dos trabalhos pela entidade municipal, 

devendo para fins do Estudo 13 ser considerado o Código de Conduta da entidade.  

A Q3 foi à questão com média mais baixa, apesar de apresentar um nível alto de 

respostas, merece destaque essa baixa média para a dimensão. Por consequente a estas 

respostas, ao analisar o processo de alteração do código de conduta dos servidores municipais, 
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percebe-se que no decorrer desde a promulgação da Lei 396 no ano 2000, houve somente 7 

leis que a alteraram, sendo as Leis 523/2003, 1069/2011, 925/2010 (revoga a lei 523/2003), 

1279/2015, 1316/2015, 1317/2015 e a Lei complementar 29/2016. Com o passar deste 

período, e com as mudanças legislativas que ocorrem nas relações trabalhistas, era de se 

esperar que o Estatuto dos servidores fosse avaliado constantemente, verificado-se suas falhas 

e alterando-o via legal inúmeras vezes, porém percebe-se uma cultura organizacional não 

propensa a alterações significativas na referida lei, visto que na maioria dos casos acima 

elencados, as alterações ocorridas somente regulamentaram lacunas existentes na lei original. 

O entrevistado “B” trata do problema relacionado à constante falta de avaliação 

relativa ao código de conduta, retratado pelos servidores 

[...] não é feito, concordo que deveria ser implantando um monitoramento contínuo, 

e aperfeiçoando-se utilizando de ferramentas de avaliação(Entrevistado "B"). 

 

Nesse sentido o Entrevistado "A" relata que: 

[...] realmente o município peca ao não realizar uma avaliação efetiva e mais atuante 

do Estatuto dos Servidores Municipais, muito por esbarar na necessidade de um 

gasto técnico elevado para a realização deste trabalho, fazendo que ele fique em 

segundo plano, sendo priorizados outros trabalhos administrativos. Porém essa falta 

de uma avaliação e aperfeiçoamento constante não esbarra na falta de aplicabilidade 

e benefícios que o estatuto proporciona ao Município, visto que as decisões 

relacionadas a forma de agir dos servidores são todas tomadas baseadas no que está 

escrito na lei (Entrevistado "A"). 

A resposta do Entrevistado “A” também vai de encontro ao proposto na Q2 onde a 

média dos respondentes foi elevada em relação à possibilidade de a organização ter um 

código de conduta. As respostas elevadas neste item representam a familiaridade dos 

colaboradores da organização com o código. Verifica-se nesse contexto um requisito para a 

institucionalização do código de conduta, visto que os colaboradores agem de acordo com as 

regras propostas pelo código, tornando legítima cognitiva e normativamente (Tolbert e 

Zucker, 1999) no âmbito organizacional. 

Nas análises realizadas em documentos, mais especificamente na Lei 396/2000, já 

citada anteriormente, foram observados os seguintes artigos: 

SEÇÃO I 

DAS VEDAÇÕES AO SERVIDOR PÚBLICO 

Art. 188 - Ao servidor é proibido: 

...    

VII - permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses 

de ordem pessoal interfiram no trato do público, com os jurisdicionados 

administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. 

VIII - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 

gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 
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familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar 

outro servidor para o mesmo fim; 

IX - alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 

X - iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento dos serviços 

públicos; 

XI - desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 

 Pela leitura dos incisos citados, percebe-se uma similaridade com o constante na Q4, 

onde se demonstra de forma clara que esses preceitos presentes no Estudo 13 já encontram-se 

regulamentados e sendo utilizados no contexto organizacional do Município. Desta forma a 

organização possui institucionalizado em seu cotidiano elementos que tratam de uma gestão 

sem conflitos de interesses, tanto para colaboradores quanto para os gestores. Assim, 

contemplam-se critérios para a resolução do conflito de agência tão presente nos atos 

públicos, pois os gestores e colaboradores (agentes) agindo de acordo com o citado na lei, 

permitem a população (principal) monitorar as atividades e ter convicção que as ações são 

tomadas de acordo com os critérios estabelecidos, resolvendo em parte a falta de confiança 

relatada por Eisenhardt (1985), com um dos principais motivos para que se estabeleçam estes 

conflitos. 

A visão da gestão da organização é relatada pelo Entrevistado “A” e “B” comentando 

a média elevada para a Q4  

[...] quando os funcionários públicos realizam seus trabalhos respeitando seus 

direitos e deveres, fica fácil as tomadas de decisão, pois os gestores também 

respeitam esses mesmos direitos e deveres ... está no estatuto isso ... e também a 

população encontra meios para fiscalizar o que estamos fazendo, pois basta verificar 

se não está sendo cumprido a lei e cobrar nos órgãos competentes para isso 

(Entrevistado "A"). 

[...] as ações devem com certeza possuir um objetivo em comum que é a prestação 

do serviço com eficiência e eficácia à populaçãoem sua coletividade, para isso é 

necessário estabelecer critérios e uma fiscalização maior coibindo favoritismo, 

interesses pessoais, políticos, familiares e vínculos de amizade  como critérios de 

atendimento ou a prestação de serviço público (Entrevistado "B"). 
 

 Já o Entrevistado “C”  retrata a dificuldade que ocorre nas decisões nas ações do setor 

público, ficando o gestor com dificuldades em proporcionar os melhores caminhos para a 

gestão tomar. Apesar de existirem mecanismos propostos no Estatuto dos Servidores, 

coibindo e penalizando ações que não atendam ao interesse público, neste caso a abertura de 

sindicâncias e processos administrativos, estes mecanismos acabam coagindo servidores e se 

forem utilizados de maneira errada podem causar embaraços ou perseguições desnecessárias 

na esfera administrativa. A resposta do Entrevistado “C” traz indícios de gestão voltada à 

governança, quando cita o termo “profissionalismo” na gestão: 
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[...] todo e qualquer servidor público está inserido num contexto político 

administrativo, por conta da natureza do cargo que ocupa. As posições adotadas 

individualmente ou a ausência delas, podem determinar o desenvolvimento das 

atividades durante um período de tempo. É praticamente impossível afirmar que 

existem mecanismos eficientes – não no atual modelo político -, que garantam total 

imparcialidade dos gestores, principalmente quando está evolvido, divergências de 

opiniões e interesses políticos. Sabe-se que os gestores atuais estão empenhados em 

neutralizar esta anomalia, pois o profissionalismo deve transpor os interesses pessoais, 

contudo, ainda não está sendo praticada na sua totalidade. É certo que se o gestor 

conseguir administrar sem se deixar influenciar por questões pessoais obterá o melhor 

de cada servidor e talvez isso seja o anseio de todos os colaboradores(Entrevistado 

“C”).     

 

Silva et al., (2011) ao realizarem um estudo no Tribunal de Contas do Estado do 

Ceará, encontraram dados semelhantes aos evidenciados nesta pesquisa, vale destacar que a 

dimensão padrões de comportamento foi confirmada com as mesmas variáveis propostas por 

eles. Outro ponto convergente entre os dois estudos, diz respeito a Q3, em que as questões 

obtiveram as menores médias da dimensão, demonstrando que apesar de distintas, as 

organizações possuem o mesmo empecilho para instauração da governança plena. A questão 

traz uma abordagem relacionada a avaliação do código de conduta, e em ambos os casos, a 

resposta demonstrou que as organizações não avaliam constantemente este código, permitindo 

que práticas administrativas fiquem desamparadas por falta de regulamentação. 

4.2 DIMENSÃO ESTRUTURAS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

 

A tabela 02 indica os elementos constantes nos testes de verificação da consistência 

interna, ou confiabilidade, da escala por meio do Alfa de Cronbach, que pode ser descrita por 

Field (2009) como a medida mais comum de confiabilidade das amostras.  Para Malhotra 

(2006, p. 277), o valor esperado de confiabilidade é no mínimo 0,6, sendo que valores 

inferiores podem indicar uma consistência interna insatisfatória. Ou seja, a consistência 

interna, ou confiabilidade da escala foi confirmada, atestando assim que os dados são 

confiáveis e podem ser apresentados na escala conforme descrita nas tabelas abaixo. 

 A AFE da segunda dimensão, denominada Estrutura e Processos Organizacionais, 

é composta pelas questões 5 a 25 do questionário, resultou em um KMO de 0,912 e um teste 

de esfericidade de Bartlett de 1997,925 (sig. = 0,000), indicando que a AFE é viável. A AFE 

indicou a existência de três fatores nesta dimensão, separando-os conforme os dados 

estatísticos demonstrados nas Tabelas 02, 03 e 04, explicando dessa forma 50,62% da 

variância. Estes três fatores foram nominados de Relação com os Stakeholders, Execução e 
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Comunicação e Transparência, demonstrado nos fatores e a organização das variáveis que os 

testes estatísticos indicaram. 

Tabela 02–Estrutura e Processos Organizacionais 

Fator 1 – Relação com as Partes Interessadas 

Variáveis Média 
Desvio-

Padrão 
Carga Fatorial 

Q05 
Garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, 

além de outras fontes difusoras de boas práticas. 
4,27 0,941 0,542 

Q06 

Assegurar que os recursos públicos sejam usados de maneira 

econômica, eficiente, eficaz, adequada, e com a devida 

destinação e utilizados de acordo com a legislação aplicável. 

4,36  0,947 0,595 

Q08 
Firmar publicamente um compromisso com a abertura e 

transparência em todas as atividades da entidade. 
4,23 1,000 0,511 

Q09 

Publicar os atos de nomeação de seu corpo diretivo e divulgar 

publicamente os nomes, juntamente com suas respectivas funções 

dos responsáveis pela gestão. 

4,33 0,989 0,515 

Q10 

Promover a divisão de responsabilidades nos departamentos de 

direção do órgão, de modo a garantir um equilíbrio de poder e 

responsabilidade. 

4,21 0,493 0,714 

Q11 
Promover que os gestores reúnam-se regularmente e exerçam, 

com efetividade, liderança e controle sobre a entidade. 
3,99 1,128 0,685 

Q12 
Treinar os postulantes a cargos de direção antes de assumir ou 

posteriormente. 
3,97 1,198 0,607 

Q13 

Garantir que os gestores tenham acesso a todas as informações 

relevantes, assessoramento e recursos necessários para permitir 

desempenhar suas funções de forma eficaz. 

4,05 1,146 0,602 

Q14 
Produzir processos bem definidos e documentados para tomada 

de decisões, acompanhamento, controle e informação. 
4,18 1,103 0,611 

Média 4,17 

Alfa de Cronbach 0,923 

Fonte: O Autor (2017) 

 

A denominação do Fator 1 se deu em virtude de determinar as relações da 

Administração com os responsáveis diretos pela prática e execução da boa governança. Estes 

podem ser servidores, gestores, órgãos de controle externo e a população. As afirmativas 

apresentadas neste fator representam também a relação de agência existente entre o gestor 

público e a população, retratada pela tentativa do modelo em, por exemplo, determinar a 

separação de responsabilidade entre os gestores e demais cargos de direção, propiciando desta 

forma uma gestão profissional e pautada pelos resultados organizacionais esperados. 

      As questões 05 e 06 pelos seus enunciados já representam a função do setor 

público, pois toda a legislação aplicada à execução dos recursos já prevê a execução baseada 

na eficácia e eficiência dos recursos públicos. As médias elevadas de respostas nestas 

questões demonstram que os servidores têm presente em suas ações requisitos que 
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demonstram ciência e obediência a estes importantes pilares da administração pública, 

descritos constitucionalmente no art 37 da Constituição da Constituição da República 

Federativa do Brasil, sendo assim descritos “A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 

1988). Percebe-se uma convergência da visão dos servidores em relação às práticas eficientes 

e eficazes conforme esta presente na afirmação apresentada pelo Entrevistado “B”, resultando 

em um pensamento amplo na administração municipal. 

 

[...] que por meio de controle, é possível que os recursos financeiros, materiais,e até 

humanos sejam utilizados de forma racional evitando o dispêndio e com eficácia, 

reduzindo assim o custo ao erário público, em estrita observância à legislação e 

sempre  à luz dos preceitos de:  legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficácia (Entrevistado “B”). 

 

A regulação dos atos do setor público é realizada por meio da legislação a eles 

aplicável tanto, já o controle é realizado pelos órgãos de controle externo. Toda as ações 

relacionadas à execução orçamentária são fiscalizadas e os processos de prestação de contas 

são pautadas pelas exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ao observar os 

relatórios eles emitidos pelo Controlador Interno municipal, consoante à prestação de contas 

do exercício de 2016, percebe-se que este deve opinar sobre o cumprimento das metas do 

governo e a eficácia da aplicação dos recursos e das políticas de governo. Estas ações 

pertinentes a prestação de constas municipal, demonstra a necessidade de ações pautadas na 

observância destes requisitos, sob pena da desaprovação das contas municipais se não 

atendidos os requisitos informados. 

Sob esse propósito o Entrevistado “A” demonstra a preocupação administrativa, do 

cumprimento da legislação e a análise da gestão pelos órgãos de controle externo, neste caso o 

tribunal de contas. 

 

[...] todas as ações que a gestão toma devem ser buscadas levando em consideração 

o que o Tribunal de Contas nos exige no ato da prestação de contas, porque qualquer 

fato que fique em desacordo com o que nos é exigido, somos penalizados e 

consequentemente pode pôr em risco toda uma gestão e um gestor por uma pequena 

falha, assim tomamos o cuidado das ações que são executadas serem feitas de 

acordo com as leis, pois a administração pública só faz o que a lei prevê, não nos 

cabe interpretar leis e ver o que é melhor, nos cabe cumprir, e nesse sentido, até o 

momento não tivemos problemas, nestas últimas gestões com processos de prestação 

de contas municipais com irregularidades não sanáveis, demonstrando nossa 

preocupação com esse fator (Entrevistado “A”). 
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O Entrevistado “C” relata o conflito de agência proposto por Eisenhardt (1989) em 

que o principal e o agente são propensos a terem pensamentos conflitantes 

[...] os investimentos de recursos na administração pública, não seguem padrões pré-

definidos, sendo impossível assegurar, do ponto de vista individual, aquilo que é 

adequado ou inadequado. Talvez o que é importante para um cidadão pode não ser 

para outro. Quanto a destinação e utilização estarem alinhados com a legislação, 

pressupõe-se que qualquer ato do gestor, no que se refere a destinação de recursos 

públicos, deva estar em tese, revestido de legalidade. Contudo, sabe-se que o legal 

pode não ser eficiente e tampouco eficaz. Contudo, é salutar evidenciar que, existe 

uma prática de gestão participativa no município, onde as comunidades têm a 

oportunidade de apresentarem suas demandas, fazendo com que, a administração se 

aproxime cada vez mais do cidadão, e desta forma possa, de certo modo, garantir 

efetividade nos atos administrativos e de utilização de recursos(Entrevistado “C”).  

  

Nota-se pelas palavras do Entrevistado “C” uma aproximação de ações do poder 

executivo com a comunidade, visando assim uma tomada de decisão compartilhada. Tais 

ações tão importantes para o fomento da governança na organização e permitem um controle 

maior do principal para o agente. De forma indireta essa atitude acaba barrando uma das 

situações propostas por Dias (2014) para abalar a relação entre agente e principal, permitindo 

com esta prática que o comportamento do agente seja observável pelo principal, visto a 

proximidade de atos voltados à gestão participativa já implantados no município. 

 Em relação a questão Q12 em que a média foi a menor exemplificada na dimensão, 

tem-se um dos principais entraves da administração pública, pois percebe-se a necessidade de 

um treinamento prévio ou posterior, porém esbarra-se na livre nomeação e exoneração destes 

cargos pelos gestores. Esse processo discricionário do gestor nas nomeações pode ocasionar 

prejuízos à administração, pela inexperiência destes. O Entrevistado “A” relata esse entrave, o 

qual em outras palavras também é mencionado pelo Entrevistado “C”, retratando este também 

dificuldades em encontrar os cargos diretivos necessários para uma boa gestão, assim 

retratados: 

 

[...] realmente surge a necessidade de um treinamento prévio dos cargos 

comissionados de direção, chefia e assessoramento, ajuda muito, porém as vezes 

ocorrem indicações políticas e o administrador deve conciliar a gestão 

administrativa com a visão política da entidade, e encontrar o melhor caminho para a 

resolução desse impasse. Geralmente o treinamento ocorre após a nomeação do 

cargo comissionado, ou em alguns casos, tem-se a contratação de cargos que 

possuem a indicação política e já a bagagem administrativa, ajudando muito o 

administrador neste caso (Entrevistado “A”). 
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[...] A nosso ver não há pedagogia eficiente que possa preparar os cargos de direção, 

pois liderar equipes requer talento (ou se tem, ou não se tem). Entretanto, sempre há 

como treinar e capacitar os agentes comissionados para que possam realizar as 

atividades de acordo com as atribuições do cargo e esta ação de capacitar deve ser 

adotada em qualquer momento pelo gestor que busca qualidade no serviço prestado 

(Entrevistado “C”).  

 

  

 A discricionariedade apresentada na resposta do Entrevistado “A”é descrita por Siffert 

Filho (1996 apud DIAS 2014) quando citam três condições necessárias para o surgimento do 

conflito de agência no setor público, e dentre as quais ressalta  que o gestor público tem a 

liberdade de adotar comportamentos de acordo com a sua discricionariedade. Esse poder 

discricionário do gestor acaba por contradizer o acordo entre ele e o principal, tornando desta 

forma o campo organizacional propício para o surgimento dos conflitos de agência. 

O Entrevistado “B” relata a inquietação provocada pela contratação de dirigentes sem 

a preparação necessária: 

 
[...] os cargos de direção deveriam ser preenchidos com pessoas que já possuem 

alguma expertise ou formação que os auxiliem no desenvolvimento dos 

trabalhos,pois a frequente alternância desses cargos devido aos processos eleitorais, 

ou  a  nomeação por conjunturas e alianças políticas, nem sempre permitem que tais 

vagas sejam preenchidas por pessoas preparadas, causando atraso no 

desenvolvimento de projetos públicos (Entrevistado “B”). 

 

A inquietação levantada pelo Entrevistado “B” juntamente com a percepção dos 

servidores, indicados por uma resposta baixa a este item, muito pelas práticas já adotadas pela 

administração, tendem a opor os pensamentos do principal e do agente. Essa divergência 

retrata a visão de que um é eleito (agente) para atender aos interesses da população (principal) 

e acaba por agir conforme seus interesses, resultando no proposto por Eisenhardt (1989) em 

que duas partes podem ter pensamentos conflitantes sobre o mesmo tema. 

A Tabela 03 apresenta a segunda dimensão evidenciada pela amostragem estatística, 

esta demonstra aspectos relativos à execução de processos organizacionais, relacionados ao 

contexto em que estes interagem com a estrutura da organização. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

Tabela 03–Estrutura e Processos Organizacionais 

Fator 2 – Execução Organizacional 

Variáveis Média 
Desvio-

Padrão 
Carga Fatorial 

Q16 

Definir formalmente o papel do gestor, e incluir a 

responsabilidade de proporcionar uma liderança eficaz para o 

corpo diretivo e para as atividades da entidade como um todo. 

4,09 1,043 0,629 

Q17 

Promover que as nomeações de servidores não efetivos sejam 

sujeitas a um processo de avaliação formal e se possível por um 

prazo determinado. 

3,92  1,194 0,689 

Q19 

Prestar contas aos níveis inferiores de tomada de decisão para o 

melhor desempenho da entidade e implementação de políticas 

que regem todo o órgão. 

3,81 1,286 0,598 

Q21 

Manter assessoria a gestão visando o aconselhamento adequado 

em questões financeiras e para a manutenção de um sistema 

eficaz de controle interno e financeiro. 

4,00 1,167 0,614 

Q22 

Possuir departamento técnico responsável pela garantia de que 

os procedimentos, regulamentos, legislação e outras declarações 

de boas práticas aplicáveis ao órgão sejam respeitados. 

4,02 1,221 0,736 

Q23 

Possuir procedimento formal e transparente para o 

desenvolvimento da política de remuneração de seus cargos 

diretivos. 

4,07 1,143 0,474 

Q24 

Estabelecer procedimentos para garantir que nenhum membro 

do corpo diretivo esteja envolvido na determinação da sua 

própria remuneração. 

4,10 1,108 0,511 

Q25 

Ter relatório anual de gestão do órgão que inclua uma 

declaração sobre a política de remuneração e os detalhes da 

remuneração dos membros da gestão. 

4,17 1,051 0,673 

Média 4,02 

Alfa de Cronbach 0,910 

Fonte: O Autor (2017) 

  

 Os processos de execução organizacional são propensos a serem influenciados por 

preceitos relacionados à governança. Demonstra-se por conseqüente pelas análises estatísticas 

o Fator 02 da Dimensão Estruturas e Processos Organizacionais foi nomeado como se 

encontra. As questões apresentadas retratam processos que são executados diariamente na 

administração municipal e fazem parte do escopo de funções administrativas e 

organizacionais utilizadas para proporcionar a prestação de serviços de qualidade. 

 As Q23 e Q24 tratam de um procedimento relacionado à remuneração dos agentes 

diretivos. Pelas análises realizadas na organização, percebe-se que ela possui duas leis 

distintas que tratam da remuneração dos servidores investidos nos cargos de chefia, direção e 

assessoramento. As leis que tratam do assunto não trazem de forma especificada os critérios 

para a remuneração desses cargos, somente estabelecendo o valor nominal da remuneração, 

como pode ser visto no caput da Lei 1330/2016 que “Dispõe sobre a fixação do subsídio 
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mensal dos Secretários Municipais de Candói, para o quadriênio 2017/2020” e a Lei 

1236/2014 que “Redefine a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de 

Candói – PR”. 

Essa lei que exclui, cria e altera a estrutura administrativa também cria os cargos que 

serão ocupados nesta estrutura administrativa, também são criados níveis sem a devida 

justificativa relacionada à forma em que foi estabelecida a remuneração dos mesmos. Ao 

analisar outras leis, que inclusive já foram revogadas, relacionadas à remuneração de cargos 

comissionados, percebe-se que não há um critério formal para o estabelecimento da 

remuneração destes agentes, ficando a cargo do gestor municipal estabelecer os salários que 

define como condizentes aos cargos que pretende nomear. Outro achado, diz respeito a cada 

gestão administrativa, quando são criados, excluídos, alterados nomenclaturas de cargos, 

valores de remuneração e a quantidade dos cargos, ficando a critério do novo gestor a 

remuneração destes cargos, e a quantidade que será nomeada, essa premissa é descrita por 

serem os cargos de confiança do gestor, ficando sob seu critério a escolha e atribuições 

daqueles que preencherão. 

 Em relação à proposta contida na Q24, percebe-se que está é uma prática 

administrativa já prevista nas legislações aplicadas ao setor público. Em relação aos cargos de 

prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, os mais altos escalões administrativos 

municipais a determinação dos valores das remunerações é feita pelo Poder Legislativo 

Municipal, sendo este o responsável pela determinação dos valores pagos e também a 

promulgação da legislação que trata deste assunto. Na análise documental, foram encontradas 

as leis 1130/2016, já tratada anteriormente e a Lei 1331/2016 que “Dispõe sobre a fixação dos 

subsídios do prefeito e vice-prefeito do Município de Candói, para o quadriênio 2017/2020”. 

Ambas as leis foram propostas pelo Poder Legislativo Municipal e são estabelecidas sem a 

interferência do Poder Executivo, portanto não sendo possível os detentores desses cargos 

opinarem e influenciarem o processo de concessão de sua remuneração. 

 A Q19 foi a pratica que obteve média mais baixa no fator proposto, demonstrando 

uma falta de cumprimento dessa prática, tornando possível uma avaliação por parte dos 

gestores. Os servidores perceberam está deficiência da administração ao demonstrarem ao 

responderem de forma negativa a afirmação. O Entrevistado “B” entende ser possível essa 

prestação de contas 
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[...] é de grande importância que todos saibam das decisões das chefias ou diretorias  

para que as ações sejam implantadas mais rapidamente com maior engajamento de 

todos, a comunicação é parte imprescindível num processo (Entrevistado “B”). 

 

 O entrevistado “A” concorda com da importância da prestação de contas das decisões, 

mas faz um alerta para a forma que essas informações serão prestadas aos demais níveis 

hierárquicos  

[...] realmente há uma falha na prestação de contas das tomadas de decisão aos 

níveis mais operacionais, porém as decisões acabam chegando a estes níveis no 

momento em que são tomadas, não por um processo formal, mas pela comunicação 

interna ou pelas próprias decisões administrativas. Para que esse processo seja 

realizado de forma contínua e faça parte das rotinas administrativas do município, é 

necessário que esse processo seja regulamentado por uma lei ou decreto, tornando 

ele realmente voltado a informação, e que possa ser útil a organização como um todo 

(Entrevistado “A”). 

 

O entrevistado “C” relata os benefícios que a administração pode obter com a 

apresentação dos resultados aos níveis inferiores. Cabe aos gestores perceberem essa 

oportunidade e usá-la em benefício da organização. 

[...] sabe-se que muitas ideias interessantes que contribuem para o bom desempenho 

da entidade e melhor qualidade dos serviços prestados vêm de servidores de níveis 

inferiores da estrutura organizacional. Participar aos subordinados das decisões de 

gestão, de fato, envolve-os e os faz acolher o plano e querer que aquilo aconteça de 

fato, além de deixá-los inteirados dos interesses da organização. Sabe-se que isso é 

difícil de acontecer, principalmente no setor público em que algumas decisões são 

tomadas com base em convicções políticas, e que podem não ser bem recepcionadas 

pelos servidores, causando desconforto no ambiente de trabalho(Entrevistado “C”. 

 

 

 A questão com nível mais elevado de percepção dos servidores foi a Q17, 

demonstrando a viabilidade da elaboração de um relatório de gestão exemplificando os 

critérios de remuneração dos dirigentes. A possibilidade da existência deste relatório de 

gestão vai de encontro a relatado nas Q23 e Q24, onde se evidenciou a necessidade de uma 

demonstração mais clara dos critérios utilizados para a remuneração dos dirigentes 

responsáveis. Esse relatório poderia suprir a falta de um critério específico nas leis que tratam 

de remuneração dos agentes públicos, tornando a relação de agente e principal mais 

transparente, afinal, com os recursos arrecadados do principal que o agente pode remunerar os 

seus cargos. Estabelecer a confiança nesta relação permite que os conflitos sejam superados. 

 Os entrevistados “A” e “B”compartilham da mesma visão dos servidores, sobre a 

importância de um relatório que demonstre os critérios para a remuneração  

[...] a administração não tem em suas práticas administrativas um relatório formal 

que demonstre os critérios de remuneração, são demonstrados no portal de 

transparência as remunerações totais, gratificações, acréscimos legais e descontos de 

todos os servidores, já garantimos o que a lei nos obriga a mostrar. Apesar de 
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cumprirmos, o critério da transparência, divulgar os critérios que proporcionam o 

valor das remunerações, isso fica muito restrito ao gestor, e seu modo de entender os 

cargos que necessita e quanto há de dotações orçamentárias para o pagamento dessas 

remunerações (Entrevistado “A”). 

[...] poderia ser melhorado quanto ao detalhamento das remuneraçõescom 

apresentação detalhada e analítica de forma a demonstrar quais os critérios  foram 

adotados para que determinado servidor de mesmo cargo e função receba 

remuneração diferenciada, existe uma Lei que autoriza a gratificação por 

participação em comissões especiais, mas qual o critério de escolha para participar 

das comissões ainda não pode ser demonstrado (Entrevistado “B”). 

 

 O entrevistado “C” relata a falta de um plano de carreira que estimule a qualificação 

profissional, entendendo este como importante ferramenta para a gestão. Nas observações 

realizadas na organização, muitos servidores acabam sendo desestimulados a se qualificarem 

pela falta de incentivo organizacional. Em outros casos, os servidores qualificam-se e ao 

vislumbrarem outras oportunidades de crescimento profissional, solicitam exoneração de seus 

cargos, buscando assim novas oportunidades que o mercado de trabalho lhes oferece. Resta à 

organização desta forma, realizar seus trabalhos com servidores sem a motivação devida ou 

que somente busquem a administração municipal como ponte para outra organização. 

 

[...] neste ponto, há de se admitir que a municipalidade não possui um plano de 

carreira estruturado que permita a valorização e incentivo a qualificação individual. A 

ausência de critérios de avaliação de desempenho para evolução de carreira, 

desestimula a qualificação, uma vez que, o nível de conhecimento individual não será 

fator determinante para a remuneração do agente político.  Contudo entende-se ser 

possível em qualquer órgão público a implantação de planos de carreira que possam 

equalizar a remuneração de cada servidor conforme a atribuição do cargo. Quanto aos 

relatórios detalhados da remuneração de cada servidor, estes estão disponíveis no 

portal da transparência sendo obrigatória esta informação para todos os municípios 

(Entrevistado “C”). 

 

 A tabela 04 apresenta o terceiro fator apontado pela análise fatorial exploratória, 

relativo à dimensão Estrutura e Processos Organizacionais. Estão demonstradas algumas 

práticas que demonstram o processo de aproximação entre os tomadores de decisão e os que 

sofrem as conseqüências dessas decisões.  

Os termos utilizados na denominação do Fator 3 são preponderantes para a relação 

agente-principal seja fortalecida e atinja os objetivos de ambos. A denominação demonstra o 

caminho da informação a ser prestada e a forma que o principal será informado das ações do 

agente.  
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Tabela 04–Estrutura e Processos Organizacionais 

Fator 3 - Comunicação e Transparência 

Variáveis Média 
Desvio-

Padrão 

Carga 

Fatorial 

Q 7 
Realizar a comunicação entre população e gestão, sobre o papel, 

missão, objetivos e desempenho do órgão. 
4,18 1,000 0,581 

Q15 
Realizar procedimentos formais e a regulamentação financeira 

para as atividades da organização. 
4,05 1,161 0,583 

Q18 
Responsabilizar o gestor sobre todos os aspectos executivos da 

gestão. 
4,03 1,106 0,679 

Q20 

Definir claramente as atribuições, o mandato, a remuneração e a 

avaliação de servidores não-efetivos em cargos de função 

comissionada  

4,21 1,035 0,496 

Média    4,11 

Alfa de Cronbach 0,901 

Fonte: O Autor (2017) 

  

  O entrevistado “C” trata a forma que são montadas as equipes administrativas, 

muitas vezes com servidores não comissionados, prevalecendo a vontade do gestor, e 

atendendo a interesses diversos aos organizacionais 

[...] sabe-se que todos os gestores após eleitos necessitam de montar uma equipe de 

servidores de confiança, muitas das vezes não-efetivos, para contribuírem com a 

administração durante o mandato. Estes servidores são escolhidos geralmente dentre 

aqueles que participaram do pleito eleitoral como apoiadores daquele programa de 

governo e nem sempre são eles os mais bem qualificados para exercerem as 

atividades a eles atribuídas. Entende-se ser possível, por meio de uma estruturação 

dos cargos comissionados, definir as atribuições e níveis de conhecimento exigido 

para cada cargo, e talvez isso seja o anseio da maioria dos servidores de carreira. 

Existe no município uma lei que definiu algumas atribuições e remuneração para os 

cargos de comissão, objetivando evitar que servidores em cargos de direção, chefia e 

assessoramento, realizem atividades típicas de servidores de carreira (Entrevistado 

“C”).   

 

 A Q20 foi atribuída com a melhor média entre os respondentes, ficando claro entre 

eles que a implementação é possível e proporcionará ganhos organizacionais para a entidade. 

Como modelo prático o município já possui um regulamento que determina as atribuições dos 

cargos comissionados e suas respectivas remunerações, sendo esta a Lei 1236/2014. Em 

relação ao mandato os cargos em comissão são determinados como de livre nomeação e 

exoneração por parte do gestor, sendo impossível a determinação de um mandato específico 

para tanto, fica atribuído seu mandato a satisfação das atribuições determinadas ou outros 

fatores que influenciam a livre nomeação. 
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 Porém ocorre a falta de uma denominação de um processo de avaliação destes cargos, 

relatado pelos Entrevistados “A” e “B” 

[...] os cargos possuem suas atribuições definidas nas leis que os criaram, essas 

atribuições geralmente são criadas .. alteradas conforme a necessidade da 

administração, de acordo com as peculiaridades que a gente tem e com o que vai 

ocorrendo de novo no campo da administração pública. Não existe um processo de 

avaliação formal dos cargos comissionados, como o caso dos servidores efetivos, 

isso ocorre acredito por eles serem de livre nomeação e exoneração do prefeito, ele 

que escolhe quem ele quer contratar, de acordo com as conveniências políticas e 

administrativas e também exonera quando não atingem o que ele quer ...acho 

interessante que tivesse um processo de avaliação, ai não ficava tão na 

responsabilidade do prefeito essa exoneração, e acabava com possíveis desavenças 

que ocorrem quando isso acontece (Entrevistado “A”). 

[...] as leis que criam tais cargos já preveem as respectivas atribuições, as 

remunerações e sendo de livre nomeação e exoneração não possuem tempo estimado 

de mandato, assim como todos os cargos falta ainda a  implantação de metodologia 

de avaliação (Entrevistado “B”). 

 

 Já a Q18 foi a questão com menor média atribuída, os servidores entendem que sua 

aplicação não apresenta motivos tão relevantes para a implementação da governança no 

município. Indiretamente o gestor é co-responsável por todos os atos que ocorrem na 

administração municipal, esta prática já está sedimentada nos atos do poder público, cabendo 

sempre a responsabilização final ao chefe do executivo. 

 Os entrevistados “A” e “B” demonstram algumas peculiaridades que ocorrem no setor 

público e ilustram o processo de responsabilização, cada um com sua visão sobre o fato mas 

que representam pontos importantes do cotidiano administrativo.  

[...] o gestor acaba sendo o responsável final por tudo, afinal ele é o cargo eletivo, a 

responsabilização é inerente ao cargo, acaba não tendo como fugir dessa 

responsabilização, e ao final ele é o único que paga por isso, se as coisas derem 

errado, não se reelege. Por mais que possam ter cargos de assessoramento, ou 

similares, a palavra final é do prefeito, cabe a ele decidir, mesmo que embasado, a 

decisão é dele, e é responsabilizado para tanto. Nós aqui no município, temos a 

legislação que prevê a responsabilização dos níveis mais inferiores, isso acaba sendo 

paliativo, servindo somente administrativamente, por exemplo, um caso que envolva 

processo de prestação de contas, os níveis inferiores podem falhar, mas é o prefeito, 

o contador e o controlador que respondem, cabendo a responsabilização maior ao 

prefeito (Entrevistado “A”). 

 

[...] Deve ser avaliado que o gestor não trabalha só, que há uma equipe em torno 

dele, que numa possível responsabilização todos os envolvidos no processo 

gerencial sejam auditados e verificado onde ocorreu a falha e uma vez apurados os 

motivos sejam feitos tais responsabilizações (Entrevistado” B”).  

 

O Entrevistado “C” relata uma nova tendência no poder público em geral e que por 

sinal, é a visão geral dos servidores, em que é entendido não ser importante somente a 

responsabilização do gestor pelos atos administrativos. Observa-se na administração 
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municipal uma responsabilização solidária entre os membros dos cargos diretivos, inclusive 

com legislação que prevê a responsabilização dos cargos mais próximos aos níveis 

operacionais da gestão. Assim a Lei 1236/2014 preconiza 

Art. 24. Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as 

funções de planejamento, orientação, coordenação, controle e supervisão e 

com o fim de acelerar a tramitação administrativa, serão observados no 

estabelecimento de rotinas de trabalho e de exigências processuais, dentre 

outros princípios racionalizadores, os seguintes: 

I. Todo o assunto é decidido no nível hierárquico mais baixo possível. Para 

isto: 

a) As chefias imediatas, isto é, aquelas que se situam na base da organização 

devem receber a maior soma de poderes decisórios, principalmente, em 

relação aos assuntos rotineiros. 

b) A autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação deve 

ser a que se encontre no ponto mais próximo aquele em que a informação se 

completa ou em que todos os meios e formalidades requeridos por uma 

operação, se liberem. 

II. A autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando por 

qualquer forma o seu pronunciamento ou encaminhando o caso à 

consideração superior ou de outra autoridade. 

III. Os contatos entre os órgãos da administração municipal, para fins de 

instrução de processos, far-se-ão de órgão para órgão.  

  

Portanto partido do pressuposto legal, o Entrevistado “C” trata de forma objetiva a 

responsabilização solidária na gestão: 

 

[...] esta máxima de que o gestor é responsável por tudo o que acontece na 

administração, perdeu força, pois até os tribunais de contas e outros órgãos 

fiscalizadores entendem que há vários outros atores responsáveis que ordenam ações 

e que tem também responsabilidades sobre estas ações. Diante disso, entendem-se 

não ser razoável que o gestor seja o único responsável pelos atos administrativos de 

sua gestão (Entrevistado “C”). 
 

 A Tabela 05 resume os valores da média dos três fatores que constituem a dimensão 

Estrutura e Processos Organizacionais. 

 
Tabela 05 – Estrutura e Processos Organizacionais  

Variáveis Média 

Fator 1 - Relação com as Partes Interessadas 4,17 

Fator 2 - Execução Organizacional 4,02 

Fator 3 - Comunicação e Transparência 4,11 

Média 4,10 

Alfa de Cronbach 0,922 

Fonte: O Autor (2017) 

 

A média de concordância da dimensão foi superior ao grau de indefinição, 

demonstrando que é possível a aplicação da mesma na organização. Outro fator positivo, o 
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Alfa de Cronbach indicou que a consistência interna, ou confiabilidade, da escala é adequada 

para cada um dos fatores desta dimensão, e para a dimensão inteira. A média desta dimensão 

(4,10) se posiciona um pouco acima do grau de neutralidade, indicando a possibilidade real da 

adaptabilidade e aplicabilidade do modelo de acordo com os fatores elencados nesta dimensão 

para proporcionar a governança plena baseada no Estudo 13 do IFAC. 

Como diferencial, optou-se pela separação da dimensão Estrutura e Processos 

Organizacionais, em subníveis, indicados pela AFE da dimensão, divergindo da separação 

original proposta pelo Estudo 13 do IFAC.  Os estudos já citados na fundamentação teórica 

optaram pela separação dos dados conforme a métrica utilizada pelo modelo original, em 

síntese os dados apresentaram peculiaridades de acordo com o órgão em estudo. Nessa linha 

de pensamento, a separação aqui proposta se deu em virtude da variedade do questionário e 

pelas peculiaridades do órgão em estudo. O resultado da separação pode indicar aos gestores 

uma aplicação parcial da dimensão e adaptação da mesma aos fatores determinantes que estão 

evidenciados nas respostas dos servidores, atendendo a proposta de pesquisa, quanto a 

adaptabilidade do modelo ao órgão em estudo. 

 

4.3 DIMENSÃO CONTROLE 

 

A AFE da terceira dimensão, denominada Controle, composta pelas questões 26 a 

32 do questionário, resultou em um KMO de 0,886 e um teste de esfericidade de Bartlett de 

574,961 (sig. = 0,000), indicando que a AFE é viável. O Alfa de Cronbach indicou que a 

consistência interna, ou confiabilidade, da escala é adequada para esta dimensão. No entanto, 

a AFE, também indicou que todas as variáveis compõem um mesmo fator, explicando 53,24% 

da variância. A Tabela 06 apresenta as informações sobre esta dimensão. 

 
Tabela 06–Controle 

Continua 

Variáveis Média 
Desvio-

Padrão 

Carga 

Fatorial 

Q26 
Tomar medidas para assegurar que sistemas eficazes de gestão de 

riscos sejam estabelecidos como parte do quadro de controle interno. 
4,10 1,086 0,640 

Q27 
Tomar medidas para assegurar que uma função de auditoria interna 

eficaz seja estabelecida como parte do quadro de controle interno. 
4,00 1,139 0,797 

Q28 

Possuir uma comissão de auditoria, compreendendo membros do 

quadro efetivo e que não estejam em função de diretoria, com a 

responsabilidade pela revisão independente da estrutura de controle e 

de processo de auditoria externa. 

4,07 1,050 0,695 

Q29 Proporcionar medidas para garantir que uma estrutura eficaz de 4,21 1,118 0,743 
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controle interno seja estabelecida e funcione na prática. 

 

 

Conclusão 

Variáveis Média 
Desvio-

Padrão 

Carga 

Fatorial 

 

Q30 
Mencionar em seu relatório anual de gestão uma declaração sobre a 

eficácia do controle interno do órgão. 
4,03 1,118 0,786 

Q31 
Possuir procedimentos que assegurem uma gestão financeira e 

orçamentária eficiente e eficaz. 
4,14 1,103 0,734 

Q32 
Desenvolver programas de treinamento para assegurar que os 

servidores sejam capacitados a realizar suas atividades necessárias. 
4,16 1,086 0,701 

Média 4,10 

Alfa de Cronbach 0,853 

Fonte: O Autor (2017) 

  

 As atividades de controle municipal são exercidas constitucionalmente de três formas, 

o controle interno, oriundo de atividades de controle internas na organização, o controle 

externo exercido pelo Poder Legislativo, Tribunais de Contas e Ministério Público e o 

controle social, exercido neste caso pela sociedade civil.  As questões propostas na dimensão 

relatam os mecanismos que a administração municipal possui para proporcionar o controle 

dos seus atos por estes órgãos.  

 A administração municipal possui órgão de controle vinculado à estrutura 

administrativa municipal, este foi redefinido pela Lei 1236/2014 e tem a função de 

assessoramento direto ao Prefeito Municipal. Este órgão possui somente um servidor 

nomeado para tanto, e possui um regulamento próprio. Entre os escopos de análise, além do 

acompanhamento diário das atividades administrativas, cabe a este assinar conjuntamente 

com o prefeito os relatórios contábeis e o processo de prestação de contas municipais, 

respondendo solidariamente pelas informações. 

 No texto legal de criação, a Controladoria Interna é definida na Lei 1236/2014 como: 

Art. 9 o. A CONTROLADORIA INTERNA, com atuação prévia, 

concomitante e posterior aos atos administrativos, visa a avaliação 

da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores 

municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 

Integram o Sistema de Controle Interno do Município todos os 

órgãos do Poder Executivo Municipal. Lei específica definirá sobre 

o Sistema de Controle Interno 

 

Em termos práticos à controladoria interna é regida por outra Lei, esta estabelece os 

mecanismos de atuação, a condução ao cargo, responsabilidades e a forma de comunicação 
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externa quando da ocorrência de casos em que necessite informar a outros órgãos de fatos 

relacionados à administração municipal. Nas visitas a este órgão, percebeu-se um 

engajamento do mesmo com os processos organizacionais, opinando quando solicitado e 

realizando uma análise preliminar nos processos, cumprindo o seu papel descrito em lei. 

A legislação aplicada à Controladoria Interna é a Lei 1242/2014que “Redefine o 

Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal, revoga as Leis Municipais 

705/2007, 1037/2010 e 1188/2013 e dá outras providências.” A referida Lei tem como 

objetivo:  

Art. 1º  Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do 

Poder Executivo, organizada sob a forma de Sistema de Controle 

Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da 

Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 

tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os 

relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de 

atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela 

legislação em vigor. 

 

Percebe-se uma convergência da legislação, e atuação da controladoria nos órgãos da 

administração municipal, visto que em todos os setores visitados, nota-se servidores 

conhecedores das funções da controladoria e que já presenciaram verificações realizadas por 

este órgão. Os servidores nas respostas já apresentaram um índice alto de respostas na Q29 

demonstrando ser inerente ao processo de governança o fortalecimento de um sistema de 

controle interno eficiente. Os entrevistados “A” e “B” demonstraram o quanto ter um sistema 

de controle interno é importante para a gestão 

 

[...] o nosso controlador interno tem acesso a todas as informações disponíveis para 

o processo de assessoramento direto ao prefeito, inclusive ajuda os secretários 

municipais nos processos de tomada de decisão. Entendo que apesar da função de 

fiscalizar que ele possui, ajuda muito a visão apurada e preparada que possui dos 

processos, pois verifica antes que aconteça, impedindo que falhas administrativas 

sejam detectadas somente quando o processo já foi finalizado.  Como temos uma 

estrutura pequena, o controlador trabalha sozinho, mas acredito que a evolução dos 

processos, essa equipe deve aumentar, nos auxiliando cada vez mais, e quando 

precisar se manifestar de forma contrária a algum processo em andamento, deve 

fazer sem receios (Entrevistado “A”).  

      

[...] o controle interno realmente deve ser funcional e não somente uma ferramenta 

para cumprimentos legais, deve funcionar na prática, com atuação junto aos gestores 

e demais servidores responsáveis por mecanismos de controles, buscando sempre o 

aperfeiçoamento, e resultados, relatórios eficientes que comprovem o bom uso dos 

recursos públicos e que auxilie  no desenvolvimento de práticas para racionalização 

dos mesmos e como  um histórico de custos  sirva como base na projeção de 

despesas (Entrevistado “B”). 
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O Entrevistado “C” pela sua atuação na administração municipal tem muito a 

contribuir com os conceitos relacionados à importância do controle interno. A atuação apesar 

de demonstrar certa limitação permite à administração municipal cumprir os requisitos legais 

e permite a apuração prévia de atos que podem ocasionar falhas administrativas. Pelas 

análises realizadas na atuação do controle interno municipal, percebe-se uma atuação mesmo 

que presente nos setores, porém mais prévia e concomitante dos processos, isso requer mais 

recursos humanos, e engajamento dos departamentos. Isso ficou comprovado por meio do 

depoimento do Entrevistado “C” 

 

[...] o controle interno no âmbito da administração pública, está um tanto quanto 

deslocado da sua função original que seria de analisar os sistemas de controle 

interno, e testar sua eficiência. Isso não ocorre nos municípios uma vez que, os 

gestores pensam que o controle deve ser tarefa dos controladores. É preciso, para 

que haja eficiência nos controles, o envolvimento de todas as unidades, pois em 

praticamente todas as atividades a algum tipo de controle que precisa ser observado. 

O controle interno tem de ser encarado como ferramenta de gestão eficiente, aquela 

que se antecipa aos possíveis erros e isso requer envolvimento de todos. Atualmente 

as unidades de controle em quase todos os município s possuem apenas um 

servidor sendo praticamente impossível acompanhar e implementar as atividades de 

controle necessárias para garantir a eficácia dos processos. Entende-se que, o 

sucesso do controle interno está na composição de uma equipe de servidores 

qualificados que possam testar periodicamente os sistemas de controle utilizados 

pela municipalidade fazendo com que estes controles funcionem 

corretamente(Entrevistado “C”. 

 

A Q27 foi a questão com média menos elevada, muito pela atuação da controladoria 

interna que remete aos servidores que a constituição de um setor de auditoria não seria um 

requisito importante para a efetivação plena da governança. Esta premissa foi observada nos 

órgãos municipais, em que alguns servidores até confundem as atividades de controladoria 

interna com auditoria. Pela legislação municipal que cria o setor de auditoria, ocorre a menção 

de termos semelhantes e funções semelhantes que confundem a atuação destes setores na 

administração municipal. A Lei 1236/2014 trata da criação do setor de auditoria:  

Art. 8o. A AUDITORIA INTERNA tem como objetivo macro prestar ajuda à 

Administração Pública, especialmente ao Gabinete do Prefeito e Controladoria 

Interna, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos. Tem 

como objetivo detectar as falhas nos procedimentos e processos em geral, bem como 

a rotina dos trabalhos, revisando os mesmos, efetuando recomendações e 

comentários objetivos e/ou convenientes acerca das atividades investigadas, com 

intuito de apontar as causas, visando à solução dos problemas. Visa a 

conscientização dos procedimentos quanto a sua legalidade e demais princípios 

norteadores da Administração Pública. 

 

Sobre a proximidade das funções entre controladoria interna e auditoria, proposta na 

lei municipal, o Entrevistado “A” trata de forma prática os casos 
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[...] a função da auditoria interna é importante, porém a nossa estrutura não nos 

permite ter a nomeação de outros servidor, isso também acontece pela atuação do 

controle interno que acaba por desenvolver atividades de auditoria interna nos 

processos, fazendo neste caso duas funções, não é o correto ... Dessa forma, não 

optamos por nomear o auditor, prevalecendo outras nomeações, não mais 

importantes, mas pela escassez de recursos que os municípios passam, resolvemos 

optar pela não nomeação (Entrevistado “A”). 

 

 O Entrevistado “C” também faz uma análise pormenorizada das funções, e levanta a 

necessidade de uma nomeação do auditor para análises de procedimentos administrativos. 

[...] esta função pode ser plenamente instituída já que a tendência dos setores 

fiscalizatórios externos, praticamente obrigam os municípios a disporem deste tipo 

de atividade. A auditoria inclusive a nosso ver, deveria ser independente, para ter 

mais autonomia na realização das atividades e desta forma, identificar quaisquer 

desvios de conduta ou finalidade que possam estar acontecendo, e não foram ainda 

identificados pelo gestor. Contudo esta função ainda não esta prevista na estrutura 

dos municípios, uma vez que, os cargos podem ser de direção, chefia e 

assessoramento, e também podem ser designados, nas funções de controlador 

interno. A função de auditor ainda não esta sendo utilizada pelos municípios 

carecendo de regulamentação.  

 

4.4 DIMENSÃO RELATÓRIOS EXTERNOS 

 

Por fim, a AFE da quarta dimensão, denominada Relatórios Externos, composta 

pelas questões 33 a 38 do questionário, resultou em um KMO de 0,829 e um teste de 

esfericidade de Bartlett de 444,487 (sig. = 0,000), indicando que a AFE é viável. Assim, a 

AFE indicou que todas as variáveis compõem um mesmo fator, explicando 52,79% da 

variância. O Alfa de Cronbach indicou que a consistência interna, ou confiabilidade, da escala 

é adequada para esta dimensão.A Tabela 07 apresenta as informações sobre esta dimensão. 

Tabela 07–Relatórios Externos 

Variáveis Média 
Desvio-

Padrão 
Carga Fatorial 

Q33 
Elaborar periodicamente um relatório de gestão objetivo, 

equilibrado e compreensível. 
3,94 1,115 0,715 

Q34 
Elaborar no relatório anual uma declaração explicando as 

responsabilidades dos membros do corpo diretor. 
3,98 1,143 0,773 

Q35 
Declarar, em seu relatório de gestão, que cumpre com as normas 

ou códigos de governança. 

   

4,00 
1,099 0,794 

Q36 

Garantir que as demonstrações financeiras estejam em 

conformidade com os padrões e práticas adotadas no setor 

público. 

4,00 1,120 0,793 

Q37 
Instituir e divulgar indicadores de desempenho pertinentes a 

gestão. 
4,09 0,982 0,694 

Q38 
Tomar medidas para assegurar que a relação com os auditores 

externos seja profissional e objetiva. 
3,94 1,327 0,564 

Média 3,98 

Alfa de Cronbach 0,812 

Fonte: O Autor (2017) 
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  A quarta dimensão do estudo, traz à tona a forma que a organização preparará suas 

informações para serem fornecidas aos entes externos e que opinam sobre a gestão.  Os atos 

da administração são divulgados pelos meios oficiais de divulgação, jornais, sites oficiais e 

portais de transparência. A maneira mais eficaz de divulgação dos atos oficiais é o portal de 

transparência, considerando que nesse veículo a gama de documentos a serem divulgados é 

bem maior e permite um gerenciamento dos dados por parte do usuário da informação. 

 A divulgação dos atos oficiais está regulamentada pela Lei 1338/2016 e “Dispõe sobre 

o acesso a informações e cria o serviço de informações ao cidadão no âmbito municipal e dá 

outras providências”. A partir da promulgação desta lei, o município implementou mudanças 

no seu portal de transparência, incluindo inúmeros dados que até então não eram divulgados. 

Observa-se porém que os dados apesar de estarem completos nos quesitos ao atendimento a 

legislação, encontram-se com linguagem técnica contábil, podendo se tornar inúteis para a 

população que não tem algum conhecimento técnico sobre o assunto. 

 Os quesitos relacionados à legislação voltada ao fortalecimento do processo de 

transparência tendem a proporcionar a administração traços isomórficos, mais 

especificamente coercitivos. Considerando o proposto por DiMaggio e Powell (1983), em que 

o isomorfismo coercitivo é tratado como pressões exercidas na organização por entes 

externos, neste caso a pressão legal por transparência, vinda da esfera federal. Portanto 

cumprir a legislação voltada à transparência dos atos públicos, acaba fortalecendo o processo 

de institucionalização levando a legitimação das ações organizacionais. 

 Essas dificuldades encontradas nas análises realizadas no portal de transparência são 

evidenciadas pelo Entrevistado “B” quando relata a necessidade de um relatório de gestão, 

este relata a falta de clareza e compreensão dos dados apresentados  

 

[...] os resultados e avaliações de gestão deveriam  ser apresentados de forma à ser 

compreendida, mensurada e avaliada  não somente aos controles de auditoria interna 

e externa, mas também à população que  procura por informações no portal de 

transparência, pois avançamos muito nessa questão do portal de transparência mas 

ainda falta uma forma de disponibilizar informações que possam ser compreendidas 

pela população e não somente à técnicos (Entrevistado B). 

 

 Os Entrevistados “A” e “C” relatam os as especificidades da geração dos dados para 

fins de informe da gestão. Estes dados apesar de cumprirem a legislação, necessitam de 

atualização e informes voltados a indicadores mais claros e acessíveis a população. Verificou-

se que até nos departamentos do poder executivo, muitas informações são disponibilizadas 
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aos servidores, porém eles não as compreendem de forma clara, não cumprindo o papel 

institucional da transparência dos atos públicos. 

[...] o município não tem um relatório de gestão específico para informar a 

população dos atos praticados... esporadicamente são elaborados informativos a 

população contendo algumas ações executadas e se houver nesses casos o 

cumprimento das promessas de campanha, mas esses relatórios não tem uma 

periodicidade, são lançados de acordo com a vontade da gestão. Nós temos o portal 

de transparência, que em tempo real transmite a população tudo o que acontece nos 

processos internos, ele traz dados técnicos, que são abastecidos pelos sistemas 

contábeis, trazem tudo o que é feito ...há casos em que a população não conhece os 

dados técnicos para compreender o que é divulgado, por isso eles tem a legislação 

que nos obriga, se for solicitado, a fornecer cópia de qualquer documento para 

esclarecer as dúvidas da população (Entrevistado A). 

 

[...] a norma que regra a estrutura dos relatórios de gestão, e bastante antiga da 

década de 60, e contempla apenas alguns demonstrativos que atendem a apenas um 

tipo de usuário. Apesar de ter sofrido algumas alterações no decorrer do tempo, não 

prevê relatórios de gestão que desperte o interesse do leitor, e como na 

administração pública se faz apenas aquilo que lei prevê ou autoriza, as entidades 

públicas preparam apenas os relatórios exigidos nestas normas. Diante disso, para 

que haja uma evolução na emissão destes relatórios é preciso que as regras sejam 

atualizadas e obriguem as entidades a elaborarem demonstrativos uteis para a análise 

de todos os cidadãos. Logicamente que a falta de norma não impede as entidades a 

prepararem relatórios não previstos em lei, para atender a demanda da sociedade, 

mas se estiver previsto em lei, é certo que serão feitos e colocados a disposição da 

sociedade (Entrevistado “C”).  

 

 Em relação dos indicadores de desempenho, os servidores entendem que este é um dos 

fatores que mais tendem a proporcionar a governança da organização, visto que a Q37 foi a 

questão com média mais elevada na dimensão.  Observou-se que tais indicadores não são 

emitidos, não há a cultura organizacional para a sua elaboração, como já apresentado 

anteriormente, nota-se que a gestão tem como base as informações divulgadas por meio do 

portal da transparência e acaba contentando-se com esses dados divulgados, não dispensando 

recursos para a divulgação de outros indicadores que propiciariam ganhos relacionados a 

governança municipal. Assim, vê-se uma convergência das respostas dadas pelos servidores 

com o relato do Entrevistado “C”, em relação a importância dos relatórios de desempenho  

[...] há uma tendência de que os sistemas de controle externo e entidades 

fiscalizatórias comecem a exigir das entidades públicas, a mensuração do custo dos 

serviços prestados. Esta exigência possibilitara aos gestores, medir a eficiência do 

serviço prestado, e consequentemente, apurar o desempenho de suas ações. Para 

maior transparência, no caso de instituir o sistema de mensuração de desempenho, 

faz-se necessário disponibilizar tais informações nos portais eletrônicos das 

entidades para que qualquer cidadão possa acompanhar e avaliar as ações dos 

gestores. Vale ressaltar que as ações praticadas pelo administrador envolvem 

também questões políticas e de cumprimento de metas de plano de governo, que não 

admitem avaliação no que se refere a desempenho mensurável, pois como já 

evidenciado, são ações políticas. Em nosso município, há uma tendência de que seja 

instituído este tipo de avaliação, uma vez que o gestor atual tem viés administrativo 

e está preocupado com o desempenho de suas ações (Entrevistado “C”).  
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Dias (2014) trata o nível de mensurabilidade dos resultados como um forte indício 

para que os contratos sejam duradouros, especificamente nos casos relacionados ao setor 

público, em que os resultados são fatores de perpetuação da relação existente. 

O Entrevistado “B” trata de forma simples e objetiva o ganho que estes indicadores 

podem proporcionar a organização 

[...] com certeza absoluta, os indicadores devem ser institucionalizados e divulgados 

de forma que além de se tornarem base para a tomada de decisões  aos gestores e aos 

órgãos de controle interno e externos,  ampliem a informações disponibilizadas no 

portal de transparência para que os munícipes  possam também avaliar e 

acompanhar as ações do executivo (Entrevistado B). 

 

4.5 ANÁLISE DE CLUSTER 

 

 Para verificar o grau de adaptabilidade do modelo de governança proposto pelo Estudo 

13 do IFAC determinado pelas dimensões já apresentadas, optou-se pela utilização da Análise 

de Cluster, que busca agrupar os respondentes segundo a relação entre eles a partir da média 

da percepção de cada um em relação às dimensões. A Análise de Cluster indicou a existência 

de dois agrupamentos de respondentes.  Cada qual com a sua percepção sobre a 

adaptabilidade do modelo. A Figura 2 apresenta estes agrupamentos. 

Figura 05 -Grupos de respondentes 

Ward Method 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

1 178 76,4 76,4 76,4 

2 55 23,6 23,6 100,0 

Total 233 100,0 100,0  

Fonte: O Autor (2017) 

 

O primeiro agrupamento é composto por 178 respondentes e apresentou médias 

maiores nas quatro dimensões, inclusive com todas elas acima de concordo em partes(4) ou 

seja, muito próximo ao limite de resposta proposto pelo questionário, sendo este concordo 

totalmente(5), representado pelos os parâmetros escala likert utilizada. Assim para este grupo, 

o modelo de governança pode ser aplicado sem muitas alterações, visto que suas médias 

foram altas, o que proporciona uma concordância com o modelo. 

Tolbert e Zucker (1999) indicam que quanto maior o número de champions na 

organização, mais alto pode ser o nível de institucionalização de uma prática apresentada a 

estes. Assim, considera-se satisfatório o número de 178 servidores pertencentes ao Grupo 01, 
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ou seja, se a organização optar por implantar o modelo de governança proposto pelo Estudo 

13 do IFAC mais de 75% dos servidores tendem a defender o modelo por visualizá-lo como 

adequado para proporcionar a governança na organização. 

 Já o segundo agrupamento é composto 55 respondentes e apresenta médias inferiores, 

entre os parâmetros de discordo em partes (2) e nem concordo e nem discordo (3) da escala 

likert utilizada. Para estes respondentes o modelo de governança precisa ser adaptado para 

que seja efetiva, estes respondentes devem ser considerados para que a organização possa 

melhorar o modelo com o intuito de proporcionar sua plena adaptabilidade. 

As médias dos grupamentos, separados por dimensão do Estudo 13 do IFAC, estão 

representadas na Figura 06. 

Figura 06 – Média dos Agrupamentos 

 
Fonte: O Autor (2017) 

 

 

 O gráfico gerado na figura 06 demonstra os grupos de respondentes e suas médias 

exemplificadas nas dimensões do estudo. Cabe destacar que a proposição dos grupos de 
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aceitação permite uma investigação mais apurada de suas características e assim propor 

mecanismos para a administração municipal alavancar estes servidores para que suas 

aspirações sobre o modelo de governança sejam evidenciadas e levadas em conta no processo 

de implementação da governança.  

  Em relação aos grupos de respondentes exemplificados nas análises estatísticas, faz-se 

uma relação sobre a possibilidade de institucionalização das práticas de governança pela 

aceitação destes do modelo de governança proposto na presente pesquisa. Segundo Tolbert e 

Zucker (1999) o processo de institucionalização culmina-se quando ações ou mudanças se 

tornam habituais na organização.  

Para que as ações se tornem habituais, é necessário a aceitação das mudanças por meio 

dos grupos existentes na organização, neste caso, podem ocorrer resistências ao processo. 

Assim, considera-se o grupo 02, exposto na Figura 06 um grupo de oposição, descrito por 

Tolbert e Zucker (1999) como sendo o responsável pela oposição as novas práticas que a 

organização propõe. Estes grupos quando possuem uma resistência alta ao novo processo, 

proporcionam entreves podendo assim não perpetuar as práticas que permitem a mudança 

organizacional. Assim quanto mais informações oriundas deste grupo, melhor a organização 

poderá trabalhar no sentido de diminuir a resistência e propiciar neste caso a governança 

plena na organização. 

Em contrapartida, há o Grupo 01 que é considerado o grupo com mais aceitação do 

modelo, pois para eles as práticas podem ser implementadas, suas médias são altas 

demonstrando uma concordância com o modelo. A importância do Grupo 01, ou grupo de 

interesse, segundo Tolbert e Zucker (1999) se dá no processo de sedimentação das práticas 

organizacionais. Cabe a organização, expor os resultados, principalmente ao grupo de 

interesse, para que este seja defensor da nova cultura implantada e assim perpetue a mesma na 

organização. 

As tabelas 08, 09, 10 e 11 demonstram algumas características destes grupos distintos 

e separados estatisticamente conforme suas relações com as respostas concedidas no 

questionário quantitativo. 
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Tabela 08 – Comparativo de lotação dos Grupos 

Órgão 
Total da amostra Grupo 1 Grupo 2 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Gabinete 5 2,1 4 2,2 1 1,8 

Administração 10 4,3 7 3,9 3 5,5 

Planejamento 2 0,9 1 0,6 1 1,8 

Finanças 6 2,6 6 3,4 0 0 

Educação 106 45,5 85 47,8 21 38,2 

Esportes 3 1,3 3 1,7 0 0 

Saúde 49 21,00 24 13,5 25 45,5 

Assistência 12 5,2 12 6,7 0 0 

Urbanismo 8 3,4 7 3,9 1 1,8 

Obras         18 7,7 16 9,0 2 3,6 

Agricultura 8 3,4 7 3,9 1 1,8 

Meio Ambiente 4 1,7 4 2,2 0 0 

Indústria e Comércio 2 0,9 2 1,1 0 0 

Total 233 100,0 178 100,0 55 100,0 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 A Tabela 09 apresenta o comparativo das lotações dos servidores apresentadas na 

amostra total e nos grupos de respondentes oriundos das análises estatísticas. Os percentuais 

de servidores presentes na amostra apresentam concordância com o percentual de servidores 

por secretaria, seguindo o proposto na metodologia do estudo, sorteou-se mesmo percentual 

de servidores por secretaria, o quanto representa o percentual de servidores total lotados no 

município. Pelo cálculo de amostragem, foi calculado o número de 231 servidores para 

responderem a pesquisa qualitativa, porém mais dois servidores, um da secretaria de 

administração e outro da secretaria de indústria e comércio, optaram por responder ao 

questionário. 

 Os percentuais apresentados no Grupo 01 relativos as secretarias de Educação, 

Assistência e Obras, foram levemente elevados em relação aos percentuais demonstrados na 

amostra. A secretaria de Saúde foi a que teve mais servidores alocados no grupo 02 em 

relação aos percentuais da amostra. Portanto, ações de implementação do modelo de 

governança, devem ser executadas em todas as secretarias, e especificamente na secretaria de 

Saúde estas ações devem explanar metodologias diversificadas, pois como a secretaria possui 

o segundo maior plantel de funcionários da municipalidade, e ações devem ser executadas 

especialmente nesta secretaria. Nas demais secretarias, o número de servidores com a 

percepção elevada em relação ao modelo, equipara-se ao proposto na amostra, não sendo 

necessárias ações específicas peara implementação do modelo. 
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Tabela 09 – Comparativo de gênero 

Gênero 
Total da amostra Grupo 1 Grupo 2 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Masculino 103 44,2 89 50 14 25,5 

Feminino 130 55,8         89 50 41 74,5 

Total 233 100,0 178 100 55 100 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 A tabela 09 representa o comparativo de gênero dos servidores entre a amostra e os 

grupos respondentes 01 e 02. Na amostra o percentual de servidores do sexo feminino foi 

superior em 10 pontos percentuais dos servidores masculinos. No grupo 01 o percentual, por 

coincidência foi idêntico para os dois gêneros, representado por 50 por cento de cada gênero. 

Já o grupo 02 possui uma representatividade elevada, 74,5 por cento dos respondentes são 

mulheres. Para estas, o modelo de governança precisa ser alterado para que seja 

proporcionada a governança plena na organização. 

 
Tabela 10 – Comparativo Tipo de Servidor 

Tipo de Servidor 
Total da amostra Grupo 1 Grupo 2 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Efetivo 196 84,1 146 82,0 50 90,9 

Comissionado          27 11,6 23 12,9 4 7,3 

Agente Político 10 4,3 9        5,1 1 1,8 

Total 233 100,0 178 100,0 55 100,0 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 A tabela 11 demonstra os servidores da amostra e dos grupos respondentes pelo tipo 

de servidor, sendo evidenciados os três tipos de servidores que podem ser admitidos no 

âmbito da administração municipal. Os servidores são classificados em servidores efetivos, 

oriundos do processo de concurso público para ingresso de servidores, o termo efetivo se 

aplica aos servidores que já passaram pelo estágio probatório de três anos, e passaram pelo 

processo de avaliação. Os servidores comissionados são aqueles nomeados pelo chefe do 

executivo, e suas funções são de chefia, assessoramento e direção, não sendo permitido a 

execução de atividades operacionais. E os agentes políticos são aqueles que ingressam no 

serviço público por meio de atividades políticas, neste caso, são prefeito, vice-prefeito e 

secretários municipais. 

 Percebe-se que os dados constantes na amostra e no grupo 01 são próximos, 

demonstrando uma convergência da amostra com o grupo 01. Assim, ações determinadas ao 
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grupo 01, podem ser expandidas para a população pois que esta representada pela amostra, e 

seus percentuais são semelhantes. 

 Já o grupo 02 representa discordâncias relacionadas à amostra, em que os servidores 

efetivos são um total de 91 por cento do grupo. Pode-se supor que o percentual baixo de 

servidores comissionados e agentes políticos no grupo 02 diz respeito a estes estarem mais 

próximos da gestão, e por motivos relacionados a forma em que as decisões são tomadas, 

podem visualizar atos de governança mais elevados, fatores que alguns servidores efetivos 

não vislumbram. Outro fator pode ser a proteção à administração, visto que são estes 

servidores que são próximos a gestão e são considerados de confiança do gestor, e a garantia 

de seus cargos está vinculada a prosperidade da gestão, portanto a defendem de ações tomadas 

interna e externamente que possam prejudicar a sua atuação.  

 
Tabela 11 – Comparativo Grau de Instrução dos Servidores 

Tipo de Servidor 
Total da amostra Grupo 1 Grupo 2 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Ensino Fundamental 16 6,9 13 7,3 3 5,5 

Ensino Médio 60 28,3 47 26,4 19 34,5 

Ensino Superior         60 25,8 44 24,7 16 29,1 

Especialização         87 37,3 71 39,9 17 30,9 

Mestrado/Doutorado 3 1,7 3        1,7 0 0 

Total 233 100,0 178 100,0 55 100,0 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Como fator derradeiro de conhecimento dos grupos de respondentes, a tabela 12 

demonstra o grau de instrução dos respondentes da amostra e dos grupos 01 e 02. Como fator 

positivo, tem-se que a amostra possui somente 35 por cento dos servidores que não possuem 

ensino superior, cabendo a estes, pela formação, sem desmerecimento aos demais, uma visão 

mais apurada da realidade administrativa, podendo as decisões tomadas por estes, serem alvo 

de análise da administração municipal. Na amostra da pesquisa, o grupo de pós-graduados 

representa o maior número de respondentes, demonstrando um alto grau de qualificação dos 

servidores na administração municipal.  

O grupo de respondentes 01 apresentou semelhanças nas proporções da amostra, 

somente o grupo de pós-graduados teve um aumento no grupo 01, o que prova a sua 

percepção em relação ao processo de governança ser algo sem pressões e baseada em 

elementos que permitem análises importantes quanto a percepções relacionadas a governança. 

Assim, servidores mais graduados são menos imunes a pressões ou outras formas de 
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intimidação, suas percepções são baseadas em fatos administrativos e passíveis de serem 

sedimentados na administração. 

Outro fator positivo relacionado ao grupo 01 diz respeito aos servidores com mestrado 

e doutorado, em que todos os respondentes da amostra estão representados neste grupo. A 

aceitação destes servidores do modelo de governança muito tem a oferecer para a 

administração, visto que os mesmos podem ser perpetuadores de práticas administrativas úteis 

para a gestão. Da mesma forma em que os servidores com formação superior podem ser 

valiosos para a sedimentação das práticas, o grupo 02 também possui maioria de servidores 

graduados, indicando que também possuem uma percepção sem pressões da administração, 

portanto deve a administração desenvolver formas e mecanismos para perpetuação da 

governança que permitam que estes servidores também optem pela mesma, mudando o 

modelo de acordo com as percepções visualizadas por estes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente quando são tratados assuntos relativos ao setor púbico, geralmente as 

notícias são de falhas administrativas que proporcionam casos de má gestão ou corrupção, 

tornando a discussão por boas práticas administrativas tratada em segundo plano, ficando os 

reais interessados mais preocupados em discutir as formas que esses erros aconteceram, e não 

das boas práticas que realmente são executadas. Boas práticas de gestão no setor público 

devem ser explanadas e evidenciadas para que sobressaiam aos casos de má gestão que 

ocorrem atualmente.  A gestão pública deve ser evidenciada pela forma do atendimento a 

população, casos que envolvem má gestão deveriam ser exceções, tratadas com o rigor que a 

legislação prevê, para que não se perpetuem e assim a população tenha ânimo de participar e 

conhecer realmente o que acontece nas organizações públicas. 

Mas a realidade acaba minando sempre as boas ações que ocorrem nas organizações 

públicas, o aparelhamento estatal, a burocracia enraizada nos processos organizacionais que 

acaba dando margem a interpretações, os favorecimentos pessoais, as tomadas de decisão sem 

respaldo e unicamente eleitoreiras, acabam prevalecendo e transformando a gestão pública em 

terra sem lei. As mudanças ocorridas nos últimos anos relacionadas à diminuição do tamanho 

do Estado, desburocratização, ações de transparência e cada vez mais a promulgação de 

legislação voltada à profissionalização da gestão pública, são passos conscientes para a 

mudança organizacional que é tão necessária para o fortalecimento da gestão pública. Porém 

não cabe somente a legislação aumentar o rigor, quem está envolvido nos processos de 

tomada de decisão da gestão, deve abraçar as boas práticas e desenvolver mecanismos 

eficientes para que a mudança realmente aconteça, e não passe somente de um documento 

para ser consultado de tempos em tempos. 

Cabe aos gestores implementarem mecanismos que fortaleçam a gestão pública, para 

que sua administração seja baseada em princípios constitucionais, voltados a eficiência da 

gestão e ao pleno atendimento populacional. Sabe-se que os municípios são carentes de 

recursos financeiros, pessoais necessários para a implementação de inovações necessárias 

para que a gestão se fortaleça, impedindo que muitas destas inovações sejam implantadas. 

Vale destacar que gestores se reprimem em virtude de ações de governança estarem voltadas 
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para encontrar falhas em sua administração e assim possam impedir seu planejamento político 

partidário. 

Assim, visando à economia de recursos, podem ser adotados modelos já 

implementados e oriundos de entidades idôneas e voltadas para o fortalecimento da gestão, 

com suas ações programadas para evitar conflitos entre interesses pessoais e organizacionais. 

Foi é apresentado o modelo de governança proposto pelo IFAC por meio do Estudo 13, que 

permite de forma gratuita a implantação de ações de governança já reconhecidas 

internacionalmente e que podem proporcionar à organização uma visão profissional e voltada 

a eficiência organizacional. O modelo de governança em estudo, já teve sua utilidade 

comprovada em outros órgãos federativos, demonstrando-se ser um importante aliado para a 

boa gestão pública. 

A partir dessa perspectiva a presente pesquisa teve o questionamento central de como 

o modelo de governança proposto pelo Estudo 13 do IFAC pode ser o mais adequado para a 

implementação da governança plena na organização em um município de pequeno porte. Este 

questionamento remonta a necessidade que os municípios possuem de desenvolverem ações 

de governança com os poucos recursos que tem a sua disposição. O presente modelo, pode 

sim ajudar muito a organização, e se possível, ser aplicado em outros órgãos de pequeno porte 

que tem problemas semelhantes à organização em estudo. 

O problema de pesquisa reflete também o objetivo principal do estudo, em que a 

intenção é investigar se o modelo de governança proposto pelo Estudo 13 do IFAC é 

adequado para a implementação da governança em um município de pequeno porte. Antes da 

apresentação das respostas obtidas para atender ao não este objetivo, cabe apresentar as 

considerações feitas a respeito dos objetivos específicos. Entende-se que a apresentação de 

uma sustentação eficiente e esclarecida aos objetivos específicos, torna o caminho mais claro 

para a resolução do problema de pesquisa e a apresentação de uma solução ao objetivo 

principal da pesquisa. 

O primeiro objetivo versa sobre a ótica de analisar quais as práticas de governança já 

adotadas no município, tinha-se essa visão que por apesar de não haver um modelo de 

governança explicitado na organização, esta possuía algumas práticas já consolidadas. E 

realmente foram encontrados inúmeros achados relativos a mecanismos que visam à 

promoção da transparência, sendo este a princípio primordialmente o entendimento da 

administração como requisito para a prática de uma gestão mais próxima da população. Outro 
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fator foram traços de um processo de descentralização da tomada de decisão, como 

explicitado pelos entrevistados quando os mesmos tratam da existência de um orçamento 

participativo que prevê a discussão de prioridades da administração. 

As práticas de governança encontradas mantém concordância com a proposição de 

fundamentação teórica relativa ao conflito entre agente e principal, conflito este amplamente 

exaltado pela Teoria de Agência. Percebe-se nos depoimentos dos dirigentes a preocupação 

com a satisfação da população em contraste com a proposição de melhores condições para o 

atendimento dos preceitos legais que interferem na gestão pública. A legislação municipal, 

destacada nos resultados da pesquisa documental, demonstra uma preocupação clara em 

realizar um arcabouço capaz de suprir as necessidades da administração municipal nos 

anseios da população e também criar mecanismos de gestão eficiente e ações de governança. 

Portanto, a organização, pode claramente instituir um modelo efetivo de governança que seus 

colaboradores e gestores já possuem estas práticas sedimentadas e a evolução para um modelo 

de governança palpável e acima de tudo, que pode ser implementado por um mecanismo 

legal, é um caminho mais acessível para a organização. 

Seguindo o caminho proposto pelos objetivos da pesquisa, o segundo objetivo 

específico trata da relação entre as práticas de governança adotadas no município com os 

preceitos estipulados pelo Estudo 13 do IFAC. Neste item, teve-se uma grata surpresa, visto 

que a maioria dos achados relativos a governança podem ser claramente evidenciados nas 

proposições do modelo em análise. Assim, mesmo sem ter sido evidenciados nos achados 

documentais e da observação itens que remetem ao modelo, percebe-se uma aplicabilidade do 

mesmo na organização, muito pela similaridade de algumas práticas e outras serem 

praticamente idênticas ao proposto no estudo. 

As práticas relacionadas às dimensões Controle e Relatórios externos, são as práticas 

que possuem mais correspondência com o proposto no Estudo 13, muito por estes já serem 

campos explorados pela legislação aplicada ao tema. O controle é previsto 

constitucionalmente, nas formas em que se apresenta, e mantém uma estreita relação com o 

proposto no estudo, mais especificamente nas ações relacionadas ao controle interno, campo 

em que a organização além de manter um setor específico para tanto, proporciona 

mecanismos para a sua atuação, agindo de acordo com o proposto no Estudo 13. No tocante à 

dimensão relatórios externos, notou-se uma deficiência em relação á relatórios gerenciais, que 

demonstrariam de forma clara as decisões da gestão, mas em contrapartida, um 
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amadurecimento da transparência municipal, no qual todos os atos são publicados e ficam ao 

completo acesso a população.  

As demais dimensões do modelo, referem-se a mecanismos que podem ser 

implementados na organização adaptando práticas existentes, na maior parte das práticas 

relacionadas a estas dimensões, requer-se uma aplicabilidade para as peculiaridades da 

organização, visto que algumas práticas do modelo possuem similaridades com as práticas 

encontradas, requerendo em alguns casos desde avaliações constantes e em outros casos a 

divulgação da prática realizada pela gestão aos demais servidores da organização, 

possibilitando assim uma assimilação desta pelos escalões não tão próximos da gestão. 

E por último, o terceiro objetivo específico trata da verificação se os preceitos do 

Estudo 13 da forma como são concebidos são suficientes para que a governança se efetive. 

Pelas análises dos dados apresentados, percebe-se que a governança pode ser sim 

implementada na organização por meio desses fatores, porém a sua adaptabilidade tende a 

proporcionar ganhos expressivos. Percebeu-se que pelas respostas dos servidores, alguns 

preceitos têm maior aceitação entre eles, como sendo desta forma possível a implementação, 

os que apresentaram respostas menos elevadas, requerem uma adaptação das práticas as 

peculiaridades da organização. Este resultado de práticas com baixa aceitação, porém com 

médias acima do ponto de neutralidade, demonstra que a organização pode sim implantar o 

modelo, devendo estas práticas que obtiveram médias abaixo do normal, serem estudadas para 

que não se tornem entraves para a governança plena. E sim sua adaptação por parte da 

organização seja um ganho, pois neste caso, serão consideradas as peculiaridades de cada 

prática para fins de adaptação a organização. 

O modelo por si só, apresentou uma aceitação elevada na organização, demonstrando a 

viabilidade de implantação. Este já seria um resultado satisfatório, porém, partindo do 

pressuposto da contribuição a organização, que esta pesquisa pode oferecer, evidenciou-se a 

existência de dois grupos de servidores, um com uma aceitação mais ampla do modelo e outro 

que pelas análises estatísticas tende a rejeitar algumas práticas, ou não considerá-las 

adequadas para a implementação da governança. Estes grupos possuem suas peculiaridades e 

a observação das características que lhes são particulares, este é ponto preponderante para a 

institucionalização do modelo, visto que o processo de sedimentação das práticas de 

governança depende muito da aceitação ou não dos responsáveis, neste caso, servidores em 

geral e a gestão.  
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Portanto para a apresentação de uma resposta conclusiva a respeito do terceiro 

objetivo, visto que se verificou uma necessidade de alteração do modelo de acordo com as 

características organizacionais da entidade, é necessário um estudo detalhado da prática aceita 

plenamente e do grupo de respondentes contrários a mesma. A opinião deste grupo é de vital 

interesse para a implementação desta prática na organização, pois a resistência dos mesmos 

pode desencadear um processo de não aceitação do modelo proposto. 

Retornando ao proposto no objetivo principal da presente pesquisa, pelas análises 

apresentadas a respeito dos objetivos específicos, pode-se concluir que o modelo de 

governança proposto pelo Estudo 13, sim pode ser implementado no município para que a 

governança se efetive. Apesar de algumas práticas demonstrarem por suas médias a 

necessidade de adaptação, essa conclusão tende a oferecer ganhos a organização, pois permite 

que características organizacionais sejam levadas em conta no momento da implantação do 

modelo, não tornando o mesmo sem relação nenhuma com o contexto organizacional da 

entidade. Assim, algumas práticas demonstradas já institucionalizadas, e as demais que 

requerem um processo de adaptação, tornam o modelo viável de implantação em um 

município de pequeno porte, suprindo a lacuna existente na literatura e também podendo ser 

replicado em outras organizações com porte semelhante, lhes proporcionando um ganho 

organizacional muito elevado. 

 A presente pesquisa encontrou algumas limitações no sentido da falta de informações 

palpáveis no sentido de práticas organizacionais da entidade. Percebe-se que muitos processos 

estão familiarizados na organização e no contexto de trabalho dos colaboradores e não 

possuem regulamentação. Reitera-se que resultados poderiam ser mais expressivos, 

principalmente no sentido da prestação de contas a sociedade, se estes processos fossem 

regulamentados e mensurados, produzindo indicadores para uma avaliação constante por parte 

da gestão. Em relação aos servidores, em especial na coleta de dados quantitativos, notou-se 

um certo temor relacionado ao contexto da pesquisa, visto que foi aplicada em um período 

eleitoral, sendo atrasada por inconveniências ocorridas no período anterior as eleições de 

2016, e aplicada a posteriori, mesmo assim, muitos têm a visão de possíveis retaliações se 

dados forem tornados públicos, mesmo após a reiteração da confiabilidade. 

 Sempre com a intenção de apresentar um modelo que contribua com a organização, 

surge a necessidade de sugerir que estudos futuros que se prestem a compartilhar da mesma 

visão proposta nesta pesquisa, investiguem os resultados oriundos da aplicação plena no 
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modelo, seguindo a proposta de alteração evidenciada nas respostas dos servidores, e assim 

todo o processo de institucionalização do mesmo seguindo as características da organização 

em estudo. Também como mecanismo de difusão de boas práticas organizacionais, sugere-se 

a investigação em outras entidades, de porte semelhante, para que assim, o modelo seja 

difundido e possa proporcionar a governança plena tão esperada nestas organizações. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO – PESQUISA QUANTITATIVA 

 BLOCO A – Perfil dos Pesquisados 

PERFIL DO ENTREVISTADO                       
Questões   

1. Gênero  
(    ) Masculino   

(    ) Feminino                     
Idade : ________Anos 

Servidor  
(    ) Efetivo                                        (    ) Agentes Políticos 

(    ) Comissionado  

Escolaridade  

(    ) Ensino Fundamental                         (    ) Especialização 

(    ) Ensino Médio                                    (    ) Mestrado/Doutorado 

(    ) Ensino Superior  

 

Lotação do 

Servidor 

A) (   ) Gabinete                                 B)   (   ) Administração 

      C) (   ) Planejamento                            D)   (   ) Finanças 

      E) (   ) Educação                                   F)   (   ) Esportes 

      G) (   ) Saúde                                        H)   (   ) Assistência Social 

I)(   ) Urbanismo                                J)    (   ) Obras 

M) (   ) Agricultura                            M)  (   ) Meio Ambiente 

N) (   ) Indústria e Comércio            O)   (   ) Governo 

 

 

 Bloco 2 - Questionário Aplicação do Modelo de Governança Estudo13 IFAC 
 

Você, enquanto servidor da Prefeitura Municipal de Candói, por gentileza 

indique o grau de concordância com cada uma das afirmativas abaixo, no que se 

refere à possibilidade de aplicação destas práticas de gestão, na administração 

municipal de Candói. 
 

1 2 3 4 5 

        
DISCORDO              DISCORDO EM      NEM CONCORDO    CONCORDO EM      CONCORDO 

TOTALMENTE         PARTES                    NEM DISCORDO       PARTES         TOTALMENTE                                                                                                      

Variável  É possível aplicar a Prática de Gestão de ... 

 
1 – Discordo 
Totalmente 

 

até 

 

5 – Concordo 

Totalmente 

DIMENSÃO PADRÕES DE COMPORTAMENTO 

Q 1 
Tomar medidas para garantir que seus gestores pratiquem o exercício da 

liderança, agindo de acordo com os altos padrões deconduta. 

1 2 3 4 5 
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Q 2 
Ter código formal de conduta que define as normas de comportamento 

às quais todos os servidores do órgão devem seguir. 

1 2 3 4 5 

Q 3 Avaliar constantemente o código de conduta ou seu semelhante  1 2 3 4 5 

Q 4 

Proporcionar mecanismos adequados para assegurar que a gestão não 

seja influenciada por preconceito, imparcialidade ou conflitos de 

interesses. 

1 2 3 4 5 

DIMENSÃO ESTRUTURAS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

Q 5 
Garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, além de 

outras fontes difusoras de boas práticas. 

1 2 3 4 5 

Q 6 

Assegurar que os recursos públicos sejam usados de maneira 

econômica, eficiente, eficaz, adequada, e com a devida destinação e 

utilizados de acordo com a legislação aplicável. 

1 2 3 4 5 

Q 7 
Realizar a comunicação entre população e gestão, sobre o papel, 

missão, objetivos e desempenho do órgão. 

1 2 3 4 5 

Q 8 
Firmar publicamente um compromisso com a abertura e transparência 

em todas as atividades da entidade. 

1 2 3 4 5 

Q 9 

Publicar os atos de nomeação de seu corpo diretivo e divulgar 

publicamente os nomes, juntamente com suas respectivas funções dos 

responsáveis pela gestão. 

1 2 3 4 5 

Q10 
Promover a divisão de responsabilidades nos departamentos de direção 

do órgão, de modo a garantir um equilíbrio de poder e responsabilidade. 

1 2 3 4 5 

Q11 
Promover que os gestores reúnam-se regularmente e exerçam, com 

efetividade, liderança e controle sobre a entidade. 

1 2 3 4 5 

Q12 
Treinar os postulantes a cargos de direção antes de assumir ou 

posteriormente. 

1 2 3 4 5 

Q13 

Garantir que os gestores tenham acesso a todas as informações 

relevantes, assessoramento e recursos necessários para permitir 

desempenhar suas funções de forma eficaz. 

1 2 3 4 5 

Q14 
Produzir processos bem definidos e documentados para tomada de 

decisões, acompanhamento, controle e informação. 
1 2 3 4 5 

Q15 
Realizar procedimentos formais e a regulamentação financeira para as 

atividades da organização. 

1 2 3 4 5 

Q16 

Definir formalmente o papel do gestor, e incluir a responsabilidade de 

proporcionar uma liderança eficaz para o corpo diretivo e para as 

atividades da entidade como um todo. 

1 2 3 4 5 

Q17 

Promover que as nomeações de servidores não efetivos sejam sujeitas a 

um processo de avaliação formal e se possível por um prazo 

determinado. 

1 2 3 4 5 

Q18 Responsabilizar o gestor sobre todos os aspectos executivos da gestão. 1 2 3 4 5 

Q19 

Prestar contas aos níveis inferiores de tomada de decisão para o melhor 

desempenho da entidade e implementação de políticas que regem todo o 

órgão. 

1 2 3 4 5 

Q20 
Definir claramente as atribuições, o mandato, a remuneração e a 

avaliação de servidores não-efetivos em cargos de função comissionada  

1 2 3 4 5 

Q21 

Manter assessoria a gestão visando o aconselhamento adequado em 

questões financeiras e para a manutenção de um sistema eficaz de 

controle interno e financeiro. 

1 2 3 4 5 
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Q22 

Possuir departamento técnico responsável pela garantia de que os 

procedimentos, regulamentos, legislação e outras declarações de boas 

práticas aplicáveis ao órgão sejam respeitados. 

1 2 3 4 5 

Q23 
Possuir procedimento formal e transparente para o desenvolvimento da 

política de remuneração de seus cargos diretivos. 
1 2 3 4 5 

Q24 

Estabelecer procedimentos para garantir que nenhum membro do 

corpo diretivo esteja envolvido na determinação da sua própria 

remuneração. 

1 2 3 4 5 

Q25 

Ter relatório anual de gestão do órgão que inclua uma declaração 

sobre a política de remuneração e os detalhes da remuneração dos 

membros da gestão. 

1 2 3 4 5 

DIMENSÃO CONTROLE 

Q26 
Tomar medidas para assegurar que sistemas eficazes de gestão de 

riscos sejam estabelecidos como parte do quadro de controle interno. 

1 2 3 4 5 

Q27 
Tomar medidas para assegurar que uma função de auditoria interna 

eficaz seja estabelecida como parte do quadro de controle interno. 
1 2 3 4 5 

Q28 

Possuir uma comissão de auditoria, compreendendo membros do 

quadro efetivo e que não estejam em função de diretoria, com a 

responsabilidade pela revisão independente da estrutura de controle e 

de processo de auditoria externa. 

1 2 3 4 5 

Q29 
Proporcionar medidas para garantir que uma estrutura eficaz de 

controle interno seja estabelecida e funcione na prática. 
1 2 3 4 5 

Q30 
Mencionar em seu relatório anual de gestão uma declaração sobre a 

eficácia do controle interno do órgão. 
1 2 3 4 5 

Q31 
Possuir procedimentos que assegurem uma gestão financeira e 

orçamentária eficiente e eficaz. 
1 2 3 4 5 

Q32 
Desenvolver programas de treinamento para assegurar que os 

servidores sejam capacitados a realizar suas atividades necessárias. 
1 2 3 4 5 

DIMENSÃO RELATÓRIOS EXTERNOS 

Q33 
Elaborar periodicamente um relatório de gestão objetivo, equilibrado e 

compreensível. 
1 2 3 4 5 

Q34 
Elaborar no relatório anual uma declaração explicando as 

responsabilidades dos membros do corpo diretor. 
1 2 3 4 5 

Q35 
Declarar, em seu relatório de gestão, que cumpre com as normas ou 

códigos de governança. 
1 2 3 4 5 

Q36 
Garantir que as demonstrações financeiras estejam em conformidade 

com os padrões e práticas adotadas no setor público. 
1 2 3 4 5 

Q37 Instituir e divulgar indicadores de desempenho pertinentes a gestão. 1 2 3 4 5 

Q38 
Tomar medidas para assegurar que a relação com os auditores 

externos seja profissional e objetiva. 
1 2 3 4 5 
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APÊNDICE B - PESQUISA QUALITATIVA - ENTREVISTA 

 

A partir da percepção dos servidores municipais, os quais indicaram que a 

dimensão abaixo, não possui condições satisfatórias de aplicabilidade na 

administração municipal, indicando assim a possibilidade de adaptação para 

uma melhor aplicação do modelo, 

Você enquanto gestor municipal, por favor, explane e indique de que forma as 

práticas abaixo podem ser adaptadas. 

 

Dimensão Padrões de comportamento 
 

LIDERANCA 

1. A entidade adotar medidas que garantam aos seus membros liderança conduzindo-se de acordo com 

elevados padrões de comportamento. 

 

CODIGO DE CONDUTA 

2. A entidade possuir formalizado um código de conduta/ética que defina os padrões de 

comportamento que os membros devam seguir. E os funcionários assinarem esse código 

3. A entidade rever periodicamente o código de conduta/ética. 

 

OJETIVIDADE, INTEGRIDADE E HONESTIDADE 

4. A entidade estabelecer mecanismos apropriados para assegurar que os membros do corpo diretivo e 

empregados de entidades não sejam influenciados por preconceitos ou não haja conflitos de interesse. 

 

Dimensão Estruturas eprocessos organizacionais 

 

ESTATUTO DE PRESTACAO DE CONTAS 

5. A entidade possuir medidas eficazes para assegurar o cumprimento dos estatutos, regulamentos e 

outras declarações relevantes das melhores práticas. 

 

PRESTACAO DE CONTAS 

6. A entidade possuir estabelecida disposições adequadas para assegurar que os recursos sejam: 

a) Devidamente salvaguardados. 

b) Utilizados econômica, eficiente, eficaz e adequadamente, com a propriedade devida. 

c) Utilizados de acordo com as exigência legais ou outras que regem o seu uso. 
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COMUNICACAO COM OS STAKEHOLDERS 

7. Na entidade: 

a) Estabelece canais claros de comunicação com as partes interessadas sobre a missão da entidade, 

papeis, objetivos e desempenho. 

b) Garante que os processos são adequados para esses canais operem efetivamente na prática. 

8. A entidade possui um compromisso com a abertura e transparência em suas atividades. 

9. A entidade: 

a. Publica as suas nomeações. 

b) Publica os nomes dos membros da alta administração, juntamente com seus respectivos relevantes 

interesses. 

 

SEGREGACAO DE FUNCOES E RESPONSABILIDADES 

08. Existir uma divisão claramente definida de responsabilidades do Corpo Diretivo para assegurar um 

equilíbrio de poder e responsabilidade. 

09. A alta administração deve: 

a. Reunir-se regularmente 

b. Efetivamente liderar e exercer o controle sobre a entidade. 

10. Os membros do corpo diretivo receberem formação inicial quando da sua nomeação, e 

posteriormente, quando necessário. 

11. Estabelecer o acesso do Corpo Diretivo as informações relevantes, recomendações e pesquisas 

necessárias para realizar eficazmente o seu papel. 

12. A estrutura de controle estratégico da entidade incluir uma programação formal referente a 

decisões da administração. 

13. A entidade possuir documento claro e compreensível de processo de decisões relativas a: 

a. Política de desenvolvimento, implementação e revisão. 

b. Tomada de decisão, monitoramento, controle e relatórios. 

14. A entidade estabelece procedimentos formais e normativos financeiros para a condução das 

atividades. 

15. Quando a entidade faz as nomeações não efetivas para os cargos, possuir um processo formal 

estabelecido para garantir que essas nomeações sejam realizadas: 

a. De acordo com critérios especificados. 

b. Com base no mérito e capacidade do indivíduo para realizar um papel definido dentro da 

organização. 
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16. O papel do gestor deve ser formalmente escrito, incluindo a responsabilidade de proporcionar uma 

liderança eficaz para o órgão e para as atividades da entidade como um todo. 

17. Os membros diretivos, da entidade devem ser livres de quaisquer outras relações que possam 

interferir materialmente com o exercício de um julgamento independente sobre questões de 

estratégia,desempenho, recursos e padrões de conduta. 

18. O gestor deve possuir responsabilidade sobre todos os aspectos de gestão. 

19. As funções, mandatos, remuneração e revisão de gestores devem ser definidas claramente. 

20. A entidade deve possuir um responsável por garantir que os procedimentos sejam seguidos, as leis 

sejam aplicadas e regulamentos e outras declarações relevantes sobre as melhores práticas sejam 

cumpridas. 

17. A entidade deve possuir um responsável por assegurar que os procedimentos sejam seguidos, os 

estatutos e regulamentos sejam aplicados, e que os procedimentos das melhores práticas de 

governança sejam aplicados. 

18. A entidade deve possuir um procedimento formal e transparente estabelecido para desenvolver a 

política de remuneração dos executivos e para fixar a remuneração dos membros da alta 

administração. 

19. Possuir procedimentos para garantir que os membros executivos não determinem sua própria 

remuneração. 

20. O relatório anual da entidade deve conter uma declaração sobre a política de remuneração e os 

detalhes da remuneração dos membros do corpo diretivo. 

Dimensão Controle 

GESTAO DE RISCOS 

21. A entidade deve possuir procedimentos que garantam que o sistema de gestão de risco estabelecido 

faça parte do controle interno. 

 

AUDITORIA INTERNA 

22. A entidade deve possuir procedimento para garantir uma auditoria interna efetiva para manter o 

controle interno 

 

COMITE DE AUDITORIA 

23. A entidade deve possuir estabelecido um comitê de auditoria, composto por membros não 

executivos, com responsabilidade pela revisão independente do processo de controle. 

 

CONTROLE INTERNO 

24. A entidade deve possuir procedimento para garantir que a estrutura de controle interno: 
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a. Esteja bem estabelecida. 

b. Consiga operar na prática. 

25. A entidade deve incluir em seu relatório anual uma declaração de que a estrutura de controle 

interno e eficaz. 

 

GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 

26. A entidade deve possuir procedimentos que garantam eficiência e eficácia na gestão orçamentária 

e financeira. 

 

TREINAMENTO DOS EMPREGADOS 

27. A entidade deve possuir programas de treinamento para garantir um desempenho adequado dos 

empregados. 

 

Dimensão Relatórios Externos 

RELATORIO ANUAL 

28. A entidade deve publicar tempestivamente seu relatório anual de forma equilibrada e 

compreensível. 

29. O relatório anual deve conter declaração das responsabilidades da alta administração. 

30. A entidade deve incluir em seu relatório anual uma declaração de sua responsabilidade com 

cumprimento das legislações e códigos de Governança Corporativa. 

31. A entidade deve garante que as informações financeiras estejam em conformidade com as 

exigências legais. 

 

MEDIDAS DE DESEMPENHO 

32. A entidade deve possui procedimentos formais para medir o desempenho, acompanhar e corrigir a 

performance. 

 

AUDITORIA EXTERNA 

33. A entidade deve possuir procedimentos que garantam que a transparência e o relacionamento 

interpessoal com os auditores externos sejam mantidos. 

 

 

 

 

 

 


