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Resumo 
O presente trabalho parte do pressuposto de que as boas práticas de governança 
recomendadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), tendo como base os 
mecanismos Liderança, Estratégia e Controle, podem ser aplicadas aos serviços 
sociais autônomos. Dessa forma, é imprescindível que as organizações desenvolvam 
um sistema de boas práticas de governança, no qual a conformidade em seus 
processos seja tratada como prioridade, incorporando tais práticas em sua cultura, 
política, valores e procedimentos. Além disso, os governos têm interesse sobre o 
tema, aprovando dispositivos legais que regulamentam tais procedimentos. O governo 
brasileiro, por meio do TCU, editou, em 2014, o Referencial Básico de Governança 
para Órgãos e Entidades da Administração Pública, elaborado em um contexto de 
parceria e alinhamento decorrente de estudo internacional sob o enfoque da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Especificamente para os serviços sociais autônomos, o TCU emitiu o Acórdão 
699/2016, com o fito de estabelecer padrões de conformidade na utilização e 
prestação de contas sobre o uso adequado dos recursos por essas entidades. No 
entanto, a literatura carece de trabalhos que reportem o alinhamento dessa orientação 
com as práticas organizacionais, bem como de métodos que possibilitem aferir o grau 
de conformidade no atendimento aos requisitos de governança. Nesse contexto, este 
trabalho visa contribuir para que os serviços sociais autônomos possam avaliar seu 
nível de conformidade quanto às boas práticas de governança disponíveis. Para tanto, 
realizaram-se pesquisas bibliográficas e documentais, e elaborou-se um questionário 
para verificar a percepção dos gestores quanto ao tema aqui tratado. Para avaliar as 
boas práticas de governança nas entidades, foi elaborada uma ferramenta chamada 
“Quadro de Estágio de Conformidade” (QEC), contendo parâmetros cuja função é 
determinar um estágio de conformidade quanto às boas práticas de governança e 
auxiliar a Entidade a entender e aplicar ações de melhoria em suas práticas de 
governança. O QEC foi aplicado em uma entidade componente dos serviços sociais 
autônomos do estado do Paraná. Relevante, nesse sentido, é a constatação de que a 
entidade pesquisada apresentou um nível de estágio de conformidade acima da 
média, de acordo com os parâmetros estabelecidos neste trabalho. Essa percepção 
foi identificada tanto na análise documental quanto no questionário aplicado aos 
gestores da entidade em foco. Constatou-se, ainda, uma série de limitações que 
dificultam o atendimento integral das recomendações do TCU, não pelo modelo de 
governança existente na entidade, mas pelo seu hibridismo, ou seja, privada na sua 
constituição, mas sujeita a prestação de contas ao TCU. Ressalta-se que os 
componentes dispostos no QEC são comumente utilizados pelo TCU na avaliação de 
órgãos ou entidades da Administração Pública, o que valida a estrutura proposta para 
esta ferramenta. A ferramenta ora adotada e os resultados encontrados permitiram 
conjecturar acerca do estágio de conformidade da entidade pesquisada na proposição 
de sugestões de melhoria de seus componentes quanto às boas práticas de 
governança. Em síntese, buscou-se com este trabalho verificar se as práticas de 
governança ora adotadas por uma entidade dos serviços sociais autônomos cumprem 
efetivamente as recomendações do TCU. 
 
Palavras-chave: Governança corporativa. Governança pública. Mecanismos de 
governança. Liderança. Estratégia. Controle. Serviços sociais autônomos. 
 



  



 
 

ABSTRACT 
 
The present work is based on the assumption that the good governance practices 
recommended by the Federal Audit Court (TCU), based on the mechanisms of 
leadership, strategy and control, can be applied to Autonomous Social Services. Thus, 
it is essential that organizations develop a system of good governance practices, in 
which compliance in their processes is treated as a priority, incorporating such 
practices in their culture, policy, values and procedures. In addition, governments are 
interested in the issue, approving legal provisions that regulate such procedures. The 
Brazilian government, through TCU, edited, in 2014, the Basic Governance Framework 
for Public Administration Bodies and Entities, prepared in a context of partnership and 
alignment resulting from an international study under the focus of the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD). Specifically for Autonomous Social 
Services, TCU issued Judgment 699/2016, in order to establish standards of 
compliance in the use and accountability of the proper use of resources by these 
Entities. However, the literature lacks studies that report the alignment of this 
orientation with organizational practices, as well as methods that make it possible to 
gauge the degree of compliance in meeting governance requirements. In this context, 
this work aims to contribute so that the Autonomous Social Services can assess the 
level of compliance with the good governance practices available. To this end, 
bibliographic and documentary researches were carried out, as well as a questionnaire 
was developed to verify the perception of managers regarding the theme discussed 
here. In order to evaluate good governance practices in the Entities, a proposal for a 
tool called the Compliance Stage Framework (QEC) was prepared, containing 
parameters that have the function of determining a stage of compliance with good 
governance practices and enabling the Entity to understand and apply improvement 
actions in its governance practices. QEC was applied to an entity that is part of the 
Autonomous Social Services of the State of Paraná. Relevant in this sense is the 
finding that the researched Entity presented a level of compliance stage above the 
average, according to the parameters established in this work. This perception was 
identified both in the documentary analysis and in the questionnaire applied to the 
managers of the researched Entity. It was also possible to observe a series of 
limitations that make it difficult to fully comply with TCU's recommendations, not due 
to the governance model existing in the Entity, but due to its hybridity, that is, private 
in its constitution, but subject to the rendering of accounts to TCU. It should be noted 
that the components provided in the QEC are commonly used by TCU in the 
assessment of Public Administration Bodies or Entities, which validates the proposed 
structure for this tool. In this way, however, with the tool now adopted and the results 
found, it was possible to conjecture about the compliance stage of the researched 
Entity in proposing suggestions for improving its components regarding good 
governance practices. Therefore, this work sought to understand whether the 
governance practices now adopted by an entity of the Autonomous Social Services 
effectively comply with the TCU recommendations. 
 
Keywords: Corporate Governance. Public Governance. Governance mechanisms. 
Leadership. Strategy. Control. Autonomous Social Services. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os serviços sociais autônomos são organizações componentes do 

chamado Sistema S de direito privado e estão vinculados, pela lei que os instituiu, ao 

sistema sindical patronal brasileiro, ou seja, às confederações e federações 

representativas da categoria econômica. Em sua criação, tinham como finalidade 

promover a qualificação profissional do trabalhador (educação) e a melhoria do bem-

estar social (saúde e lazer), além de promover políticas de desenvolvimento e de 

geração de empregos alinhados às políticas de comércio exterior e da ciência e 

tecnologia. 

Fazem parte do Sistema S as seguintes organizações: Serviço Social do 

Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço 

Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Social do Transporte 

(SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Serviço Social 

de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e Serviço Brasileiro de Apoio ás 

Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

O Sistema S tem se destacado no cenário nacional, tanto no que se refere a 

sua atuação quanto ao volume de recursos administrados. No exercício de 2015, 

segundo auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Senai, Senac, 

Sesi, Sesc e Senar gerenciaram um montante de R$ 27.773.576.238,73, dos quais 

R$ 17.260.321.588,20 (62,15%) provinham de recursos de contribuição compulsória 

(TC 014.248/2015-8). 

Embora as entidades do Sistema S tenham história, atividades, serviços e 

estruturas diferenciadas, todas foram criadas por lei, com a intervenção do Estado, e 

suas subsistências dependem da contribuição compulsória de suas categorias como 

principal fonte de receita.  

No entanto, essas instituições não integram a Administração Pública para 

todos os efeitos legais. Trata-se de organizações privadas, geridas por representantes 

do empresariado, que compõem conselhos deliberativos, os quais também incluem 

membros do empresariado, do estado, e da iniciativa popular (empregados). 

Oliveira (2014) registra que, nos últimos anos, têm sido veiculadas no Brasil 

várias notícias sobre possíveis falhas na administração dos recursos destinados e 

administrados pelos serviços sociais autônomos.  
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Diante desse cenário, em despacho do Ministro Weder de Oliveira, nos autos 

do TC 008.205/2015, foi autorizada a fiscalização nos serviços sociais autônomos, 

tendo como objetivo a avaliação do nível de transparência dessas entidades com 

relação à divulgação de dados sobre receitas, despesas, demonstrações contábeis, 

licitações, contratos, bem como sobre o atendimento aos interessados e à sociedade 

em geral no que se refere ao acesso à informação (TC 014.248/2015-8). 

Como resultado, o TCU entendeu que, mesmo sendo de direito privado, essas 

entidades devem seguir princípios de gestão pública, principalmente na prestação de 

contas. Como desdobramento, o Acordão 699/2016 do TCU faz uma lista de 

recomendações de boas práticas de governança que devem ser seguidas por todos 

os serviços sociais autônomos. 

Assim, passou a ser essencial para essas entidades identificar suas ações de 

governança, que, de fato, atendam às boas práticas recomendadas pelo TCU. Nessa 

perspectiva é que se inseriu este trabalho. Elaborou-se uma proposta de avaliação do 

estágio de conformidade de uma entidade quanto às boas práticas de governança, 

levando em conta não somente os aspectos legais, mas também a efetividade de tais 

práticas. 

O objeto de pesquisa está inserido em áreas do conhecimento relacionadas à 

administração, mais especificamente à governança pública e privada. O tema tem 

importante relevância e pertinência, uma vez que pode ser replicado a qualquer 

instituição similar, principalmente dos serviços sociais autônomos, por se tratar de 

recomendações do TCU resultantes de levantamento realizado em todas as entidades 

do Sistema S no ano de 2016.  

Esta investigação se mostra importante também porque a literatura ainda 

carece de trabalhos que reportem o alinhamento dessas orientações com as práticas 

organizacionais, bem como de métodos que possibilitem aferir o grau de conformidade 

no atendimento aos requisitos de governança. 

Ainda que o presente estudo seja aplicado a somente uma entidade dos 

serviços sociais autônomos, é possível estender as conclusões aqui alcançadas para 

as demais organizações, uma vez que boas práticas de governança para fins de 

estudo organizacional não afetam em nada sua constituição, pela própria 

característica comum quanto à natureza jurídica e à forma de gestão do Sistema S. 

O fato é que o público em geral entende que as referidas entidades são órgãos 

do governo, e mesmo o empresariado, que também as custeia, não compreende a 
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natureza dos serviços sociais autônomos. É possível afirmar que até administradores 

públicos desconhecem a natureza jurídica das entidades do Sistema S, tentando de 

alguma forma impor condições de atuação como se essas entidades fizessem parte 

da Administração Pública. 

Esse fato social, em termos acadêmicos, se evidencia na medida adotada 

pelo TCU de fazer recomendações de práticas de governança aos serviços sociais 

autônomos, avaliando o nível de transparência a fim de comparar as melhores práticas 

existentes hoje, tanto na Administração Pública como nas entidades privadas. Dessa 

forma, conclui-se que é inadiável a implantação de mecanismos e práticas de 

governança recomendadas pelo TCU, o que obriga as lideranças dos serviços sociais 

autônomos a estabelecer atitudes e comportamentos a fim de melhor prestar contas 

de seus atos. 

Com esse propósito, o TCU editou, em 2014, o Referencial Básico de 

Governança para Órgãos e Entidades da Administração Pública, elaborado em um 

contexto de parceria e alinhamento com estudos internacionais sob o enfoque da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tal 

referencial valeu-se de levantamentos, estudos e pesquisas realizadas desde 2010 

pelo próprio TCU. 

Esse documento apresenta um importante e interessante repertório de boas 

práticas de governança, que mesmo sendo preparado para órgãos e entidades 

públicas, pode perfeitamente ser aplicado aos serviços sociais autônomos, uma vez 

que são considerados híbridos. Isso porque, embora sejam entidades de direito 

público privado, têm a obrigação de prestação de contas de suas atividades 

finalísticas ao TCU. Dessa forma, essas práticas são apresentadas pelos mecanismos 

propostos no Referencial Básico de Governança para Órgãos e Entidades da 

Administração Pública, que são: liderança, estratégia e controle e seus componentes 

(Brasil, TCU 2014). 

Com base nesse contexto, este trabalho teve como escopo identificar as 

ações de boas práticas de governança adotadas pela entidade pesquisada. 

Adicionalmente, conhecidas tais medidas, seria possível elaborar uma proposta de 

avalição do estágio de conformidade e relacionar os procedimentos de boas práticas 

de governança capazes de nortear seus gestores no aperfeiçoamento e no 

atendimento às recomendações do TCU. O propósito dessa investigação era 

estabelecer padrões de conformidade na utilização e na prestação de contas sobre o 
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uso adequado dos recursos. Em síntese, a metodologia aplicada foi formulada com o 

fito de verificar as boas práticas de governança recomendadas pelo TCU aos serviços 

sociais autônomos e os principais desafios de suas lideranças para implementar 

mecanismos de governança sempre pautando-se pela transparência. 

Para a compreensão desse problema, o estudo de caso foi desenvolvido em 

uma entidade vinculada aos serviços sociais autônomos e envolveu a análise 

documental que trata de boas práticas e mecanismos de governança, bem como a 

verificação da percepção e do conhecimento de seus líderes em relação às boas 

práticas de governanças adotadas mediante aplicação de questionário.  

Ato contínuo, fez-se o enquadramento dos resultados da análise documental 

e do questionário aplicado em ferramenta criada especificamente para essa finalidade. 

Também foi realizada a comparação entre os resultados para que posteriormente 

fosse possível propor sugestões de melhoria nas práticas de governança adotadas 

pela entidade em foco. 

Não foram encontrados estudos sobre os mecanismos ou as práticas de 

governança recomendadas pelo TCU aos serviços sociais autônomos. Logo, os 

resultados e conclusões advindos deste estudo poderão contribuir para a continuidade 

da reflexão e da discussão sobre o tema; ao mesmo tempo, este estudo poderá 

promover a aproximação entre essas entidades e o meio acadêmico, justamente por 

seu hibridismo, ou seja, entidades de direito privado com obrigatoriedade de prestação 

de contas de suas atividades finalísticas ao TCU.  

Dessa forma, este estudo se justifica em duas esferas: a prática e a teórica. 

Quanto à primeira, pode-se supor que os resultados e as discussões decorrentes da 

análise metodológica e acadêmica sobre as boas práticas de governança nos serviços 

sociais autônomos recomendadas pelo TCU fornecerão aos líderes dessas entidades 

subsídios e fundamentação para a tomada de decisões e a elaboração de um 

planejamento estratégico que contemple práticas e conformidades em prol de uma 

governança consistente e bem-sucedida. Em termos teóricos, os serviços sociais 

autônomos raramente são objetos de estudo acadêmicos. Logo, esse trabalho se 

justifica pela necessidade de o tema ser estudado com maior profundidade e reflexão, 

considerando-se a necessidade das referidas entidades adotarem boas práticas de 

governança para o atendimento das recomendações do TCU. Isso porque, além de 

gerirem recursos compulsórios de grande monta advindos dos empresários nacionais, 
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essas entidades apresentam natureza jurídica peculiar, a qual as diferencia da 

iniciativa privada e da Administração Pública. 

Em acréscimo, este estudo também se justifica pela exploração do tema 

governança, tanto pública quanto privada, uma vez que a entidade pesquisada é de 

direito público privado, mas com atividades finalísticas submetidas à fiscalização do 

TCU. Isso permite a utilização dos mecanismos propostos pelo TCU, como liderança, 

estratégia e controle, que, embora descritos em categorias separadas, são 

interdependentes e de responsabilidade da alta administração. 

“Responsabilidade da alta administração” é termo entendido como sinônimo 

de diretiva imposta pela liderança máxima da organização, no sentido de exemplo, 

cultura e comprometimento de todos os interessados. Por isso, justificou-se a adoção 

do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 

Administração Pública do TCU como linha mestra de pesquisa, mesmo que de forma 

adaptada, sem deixar de ser um referencial adequado e essencial para a avaliação 

sobre as práticas de governança na entidade pesquisada, na condição de integrante 

dos serviços sociais autônomos. 

Dessa forma, pela relevância do tema e pelos argumentos técnicos 

empregados, buscou-se com este trabalho contribuir com a investigação inovadora e 

constante sobre o assunto em tela, a fim de gerar subsídios permanentes para o 

aperfeiçoamento de estudos sobre o conhecimento dos serviços sociais autônomos. 

Cabe ressaltar que a ferramenta utilizada para a obtenção dos resultados 

deste trabalho, o Quadro de Estágio de Conformidade (QEC) ou de outra similar não 

consta em estudo conhecido até o momento. Além disso, não se encontram estudos 

que mencionem o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos ou Entidades 

da Administração Pública, do TCU, para mensurar, de alguma forma, as boas práticas 

de governança nos serviços sociais autônomos. 

Diante do exposto, formulou-se o seguinte problema: As práticas de 
governança ora adotadas por uma entidade dos serviços sociais autônomos 
cumprem efetivamente as recomendações do TCU? 
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1.1 OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o estágio de conformidade de uma entidade componente dos serviços 

sociais autônomos com relação às boas práticas de governança recomendadas pelo 

TCU. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Desenvolver uma ferramenta que permita avaliar o estágio de conformidade de 

uma entidade componente dos serviços sociais autônomos tendo em vista as 

recomendações do TCU. 

b) Determinar o estágio de conformidade com base na análise documental 

disponível com a aplicação da ferramenta desenvolvida. 

c) Avaliar a percepção dos gestores da entidade sobre as práticas de governança 

ora adotadas em relação àquelas recomendadas pelo TCU, com emprego da 

ferramenta desenvolvida. 

d) Elaborar uma lista de sugestões ou propostas de ações para aperfeiçoamento 

das boas práticas já existentes na entidade. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos e um apêndice. 

O Capítulo 1 contém o texto introdutório, que se destina a esclarecer ao leitor 

a definição do problema de pesquisa e a hipótese de estudo, apresentando os 

objetivos e as justificativas, de forma a clarificar o enfoque da pesquisa e seus limites, 

assim como expor os motivos que demonstram a relevância do tema em questão. 

No Capítulo 2, faz-se a revisão da literatura, tendo como foco a governança 

corporativa, práticas e mecanismos de governança, referenciais do TCU e histórico 

dos serviços sociais autônomos. 

No Capítulo 3, por sua vez, apresenta-se o rito procedimental e a metodologia 

adotada no estudo. Há a definição das categorias analíticas e variáveis pesquisadas, 

o delineamento elaborado e procedimentos de coleta de dados. 
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No Capítulo 4, é apresentada a análise e as discussões resultantes da pesquisa 

documental e do questionário aplicado aos gestores da entidade em estudo. 

Por fim, no Capítulo 5, são compiladas as considerações elaboradas no 

desenvolvimento deste trabalho, objetivando apresentar conclusões e 

recomendações para trabalhos futuros. 

O Apêndice 1 apresenta o questionário concebido para avaliar a percepção dos 

gestores sobre o estágio de conformidade de governança da entidade investigada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A origem da governança remonta ao período em que as organizações 

deixaram de ser geridas diretamente por seus proprietários (por exemplo, donos do 

capital) e passaram à administração de terceiros, sendo a estes delegados autoridade 

e poder para administrar recursos pertencentes àqueles. Nesse novo cenário, não são 

raros conflitos de interesse e divergências entre proprietários e administradores, 

principalmente em virtude do desequilíbrio de informação, poder e autoridade, sendo 

comum ambos os agentes tentarem maximizar seus próprios benefícios. Diante desse 

cenário, viu-se a necessidade de se realizar estudos e de se desenvolver estruturas 

ou mecanismos de governança com o intuito de reduzir conflitos, alinhar ações e trazer 

mais segurança para proprietários, de forma a melhorar o desempenho organizacional 

(TCU, 2013). 

Para Berle e Means (1932), em seus trabalhos acadêmicos que tratam de 

governança, o Estado tem o papel de regular as organizações privadas. Nesse mesmo 

entendimento, criou-se em 1934 nos Estados Unidos a US Securities and Exchange 

Comission, que ainda hoje tem a responsabilidade de proteger investidores, garantir 

a justiça, a ordem e a eficiência dos mercados, bem como facilitar a formação de 

capital. 

O tema da governança corporativa teve seu auge na década de 1990, 

justamente em um momento de crise financeira, na qual o Banco da Inglaterra formou 

uma comissão para elaborar o Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa, resultando no Cadbury Report, em 1992. Segundo Lodi (2000), esse foi 

o primeiro tratado sobre governança corporativa, sendo posteriormente difundido pelo 

mundo. A elaboração desse relatório tinha como objetivo melhorar o desempenho das 

empresas europeias, principalmente as inglesas, tendo como referência as 

experiências bem-sucedidas de diversas empresas americanas. O mesmo autor 

ressalta que o referido relatório apresenta a governança corporativa como um sistema 

em que as empresas devem ser direcionadas e controladas, já que se originam do 

modelo americano, ainda não documentado nessa época. 
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Ainda em 1992, o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), em português Comitê de Organizações Patrocinadoras da 

Comissão Treadway, publicou o Internal Control – Integrated Framework (Controle 

interno – estrutura integrada).  

Lodi (2000, p. 35) também comenta que “a era da governança corporativa 

começou em 1992”, quando passaram a ser alinhadas as inter-relações entre 

acionistas, auditores independentes e executivos organizacionais, direcionados pelo 

Conselho de Administração. Em 2004, o COSO publicou o Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework (Gerenciamento de riscos corporativos – 

estrutura integrada), documento que ainda hoje é tido como referência no tema gestão 

de riscos. 

Os debates acadêmicos e empresariais sobre governança corporativa têm se 

intensificado nas últimas três décadas. Na década de 1980, esteve presente somente 

na literatura de administração de empresas, mas atualmente figura em diversas áreas, 

como direito, economia, contabilidade e finanças. 

Para Shleifer e Vishny (1997), a perspectiva de governança corporativa é a 

definição clara da perspectiva de agência. Logo, a governança corporativa é entendida 

como um conjunto de mecanismos que tem como finalidade monitorar a gestão e o 

desempenho das organizações, de forma que os interesses dos administradores e 

dos proprietários sejam convergentes. 

Lethbridge (1997) descreve que um sistema de governança corporativa 

corresponde ao conjunto de instituições, regulamentos e convenções culturais, os 

quais regem a relação entre a administração da empresa e os acionistas ou partes 

interessadas a que a organização deva prestar contas. Logo, do ponto de vista do 

conceito de governança, o princípio é a busca do aperfeiçoamento do comportamento 

das pessoas e das instituições (Alves, 2001). 

Nesse sentido, Álvares (2008) afirma que o desenvolvimento e o mercado de 

capitais em todo o mundo têm influenciado de forma positiva boas práticas de ações 

perante as comunidades em que estão inseridas. Ainda, Álvares (2008) propõe um 

modelo governança corporativa. O autor ressalta que empresas são incentivadas a 

melhorar sistematicamente suas práticas de gestão e imersão a fim de conferir mais 

visibilidade a suas estruturado de cinco grandes dimensões, conforme demonstrado 

na Figura 1. 
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FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
FONTE: ÁLVARES (2008). 

 

Com esse movimento, dezenas de países começaram a se preocupar com as 

boas práticas de governança corporativa, sendo publicados diversos códigos 

relacionados ao tema. O grupo dos oito países mais desenvolvidos do mundo, no G8, 

e organizações como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) dedicam-se a 

promover a governança (ECGI, 2013). 

No Brasil, o interesse pelo tema se repete e tem avançado tanto no setor 

privado quanto no público, ou seja, ambos apresentam iniciativas de melhoria, as 

quais se relacionam e se complementam. O Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), por exemplo, está na 5ª edição do Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa. Esse documento estabelece quatro princípios básicos de 

governança aplicáveis ao contexto nacional: transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa.  

De acordo com o IBGC, o código foi desenvolvido inicialmente para as 

organizações empresariais, mas ao longo daquele documento foi utilizado o termo 

“organizações” isoladamente. O intuito era tornar o código o mais abrangente possível 

e adaptável a outros tipos de organizações, como as do terceiro setor, cooperativas, 

estatais, fundações e órgãos governamentais. 
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2.1.1 Governança no Setor Público 

 

A institucionalização direta ou indireta na estrutura de governança do Brasil 

tem embasamento nas diversas leis e decretos publicados. A Constituição Federal 

(CF) de 1988, no caput do art. 1º, estabelece que “a República Federativa do Brasil 

[...] constitui-se em Estado Democrático de Direito”. Para a governança, isso significa 

que o cidadão tem poder para escolher seus representantes; logo, o poder não está 

concentrado no governo, mas emana do povo (TCU, 2014). 

A CF de 1988 é um dos principais instrumentos de governança; no entanto, 

no Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos e Entidades da 

Administração Pública, formulado pelo TCU, está expresso: 

 
Além do que foi definido na Constituição de 1988, outros instrumentos 
surgiram para fortalecer a governança pública, entre eles: (a) o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 
(Decreto 1.171, de 22 de Junho de 1994) e a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000), que têm por objeto aspectos 
éticos e morais e o comportamento da liderança; (b) o Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), instituído em 2005 e 
revisado em 2009 e em 2013, cujos treze fundamentos norteiam-se pelos 
princípios constitucionais da administração pública e pelos fundamentos da 
excelência gerencial contemporânea; (c) a Lei 12.813, de 16 de maio de 
2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou 
emprego do Poder Executivo Federal; e (d) os instrumentos de transparência, 
como a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011), 
que asseguram o direito fundamental de acesso à informação e facilitam o 
monitoramento e o controle de atos administrativos e da conduta de agentes 
públicos. (TCU, 2014, p. 15). 

 

Nesse sentido, o Planejamento Estratégico do TCU (2014) define que: 

 
governança pode ser descrita como um sistema pelo qual as organizações 
são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos 
entre sociedade, alta administração, servidores ou colaboradores e órgãos 
de controle. Em essência, a boa governança pública tem como propósitos 
conquistar e preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto 
eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas 
estejam sempre alinhadas ao interesse público.  
Governança é um termo amplamente utilizado em diversos setores da 
sociedade, com diferentes significados dependendo da perspectiva de 
análise. Entre as definições mais conhecidas e utilizadas estão as 
relacionadas à governança corporativa, pública e global. (TCU, 2014, p. 17). 

 

Dessa forma, “governança pública” pode ser entendida como o sistema que 

determina o equilíbrio de poder entre os envolvidos, que são: cidadãos, 

representantes eleitos (governantes), alta administração, gestores e colaboradores, e 
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que mira o bem comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou grupos 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). 

De acordo com o Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos e 

Entidades da Administração Pública, o TCU (2014, p. 26) define que a governança no 

setor público pode ser analisada sob quatro perspectivas de observação: sociedade e 

Estado; entes federativos, esferas de poder e políticas públicas; órgãos e entidades; 

e atividades intraorganizacionais (Figura 2). 

 
FIGURA 2 – PERSPECTIVAS DE OBSERVAÇÃO DA GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

 
FONTE: TCU (2014, p. 26). 

 

Essas quatro perspectivas podem ser assim delimitadas: 

a) sociedade e Estado – define regras e princípios que orientam a atuação 

dos agentes públicos e privados regidos pela Constituição Federal e cria as 

condições estruturais de administração e controle do Estado; 

b) entes federativos, esferas de poder e políticas públicas – trata das 

políticas públicas e das relações entre estruturas e setores, incluindo 

diferentes esferas, poderes, níveis de governo e representantes da 

sociedade civil organizada; 

c) órgãos e entidades – garante que cada órgão ou entidade cumpra seu 

papel; 

d) atividades intraorganizacionais – reduz os riscos, otimiza resultados e 

agrega valor aos órgãos ou entidades. 

O sistema de governança atua basicamente na relação entre a organização e 

partes interessadas. Dessa forma, como representado na Figura 3, envolve: estruturas 

administrativas (instâncias); procedimentos e processos de trabalho; instrumentos 

(ferramentas, documentos, etc.); fluxo de informações; comportamento de pessoas 
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direta ou indiretamente envolvidas na análise, no direcionamento e no monitoramento 

da organização. 

 

FIGURA 3 – SISTEMA DE GOVERNANÇA EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
FONTE: TCU, 2014, p. 28. 

 

A Figura 3 apresenta quatro instâncias: 

a) instâncias externas de governança – são autônomas e independentes 

(ex. Congresso Nacional e TCU) e responsáveis por fiscalizar, controlar e 

regular as organizações públicas; 

b) instâncias externas de apoio à governança – são as auditorias 

independentes e o controle social organizado, que realiza análises, 

auditorias e monitoramento e, em caso de inconformidades, informa 

instâncias superiores. 

c) instâncias internas de governança – principal elo entre o principal e o 

agente, são os conselhos de administração ou equivalentes e, na falta 

destes, a alta administração, a quem cabe definir e avaliar estratégias e 

políticas, monitorar a conformidade e o desempenho destes, além de 

garantir que todo o processo atenda aos interesses públicos. 
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d) instâncias internas de apoio à governança – são ouvidorias, auditoria 

interna, conselho fiscal, comissões e comitês, os quais têm a 

responsabilidade de efetivar a comunicação entre partes interessadas 

internas e externas, devendo comunicar instâncias superiores em caso de 

inconformidade. 

Além dessas instâncias, o Referencial Básico de Governança Aplicável aos 

Órgãos e Entidades da Administração Pública do TCU (2014), cita outras três que 

contribuem para uma boa governança da organização: 

 
a) A administração executiva é responsável por avaliar, direcionar e 

monitorar, internamente, o órgão ou a entidade. A autoridade máxima da 
organização e os dirigentes superiores são os agentes públicos que, 
tipicamente, atuam nessa estrutura. De forma geral, enquanto a autoridade 
máxima é a principal responsável pela gestão da organização, os 
dirigentes superiores (gestores de nível estratégico e administradores 
executivos diretamente ligados à autoridade máxima) são responsáveis por 
estabelecer políticas e objetivos e prover direcionamento para a 
organização.  

b) A gestão tática é responsável por coordenar a gestão operacional em 
áreas específicas. Os dirigentes que integram o nível tático da organização 
(p. ex. secretários) são os agentes públicos que, tipicamente, atuam nessa 
estrutura.  

c) A gestão operacional é responsável pela execução de processos 
produtivos finalísticos e de apoio. Os gerentes, membros da organização 
que ocupam cargos ou funções a partir do nível operacional (p. ex. 
diretores, gerentes, supervisores, chefes), são os agentes públicos que, 
tipicamente, atuam nessa estrutura. (TCU, 2014, p. 30). 

 

Embora o avanço na governança e na gestão do Estado brasileiro seja 

desafiador, pelo exposto, é notória a intenção de se fortalecer os mecanismos de 

governança como forma de reduzir o distanciamento entre Estado e sociedade. 

 

2.1.2 Práticas e perspectivas da governança corporativa 

 

Quanto às melhores práticas de governança corporativa, muitos países 

desenvolveram seus próprios códigos segundo orientação da Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD). Dessa forma, espera-se que seja 

criado ambiente favorável ao alinhamento de interesses entre acionistas e gestores, 

e que, com isso, se abrandem os problemas de agência. Boas práticas de governança 

corporativa seriam, portanto, resultado da adoção de mecanismos que conduziriam 

os gestores a proteger os interesses dos acionistas. 

No Brasil, de modo objetivo, o IBGC (2015) define que: 
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Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas. (Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa, 2015, p. 20) 

 

Lodi (2000) acrescenta que, em especial quando aplicada ao mercado de 

capitais, a prática dos conceitos de governança corporativa precisa revestir-se 

objetivamente de quatro pilares, os quais estão descritos no Quadro 1. 

 
QUADRO 1 – PILARES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Justiça Traduzida por senso de justiça e de equidade para com os acionistas 
minoritários contra transgressões de majoritários e gestores. 

Divulgação 
Usualmente chamada de “transparência”, com dados acurados, 
registros contábeis fora de dúvida (princípio da evidenciação) e 
relatórios entregues nos prazos combinados. 

Prestação de contas Responsabilidade pela prestação de contas por parte dos que tomam as 
de decisões de negócios 

Conformidade Obediência e cumprimento das leis do país 
FONTE: Adaptado de LODI (2000, p.19). 

 

As práticas de governança corporativa estão baseadas em um conjunto de 

princípios consolidados na maioria das legislações internacionais. No entanto, no 

Brasil, os princípios fundamentais da boa governança recomendados pelo 

IBGC (2015) são os que seguem: 

a) Transparência (disclosure) – Mais que informar, implica disponibilizar 

para as partes interessadas todas as informações de seu interesse, e não 

apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Essa 

transparência gera confiança interna e com terceiros. Parte do pressuposto 

de que não se restringe ao desempenho econômico-financeiro, mas se 

estende também a demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a 

ação gerencial e que conduzem à criação de valor. 

b) Equidade (Fairness) – Consiste na garantia de tratamento justo de todos 

os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), como liberdade de 

expressão, acesso a informação, igualdade entre gêneros etc. Atitudes ou 

políticas discriminatórias, que não levem em consideração direitos e 

deveres das partes interessadas, devem ser expressamente coibidas. 

c) Prestação de contas (Accountability) – Refere-se ao dever dos agentes 

de governança de prestarem contas de sua atuação de forma voluntária, 
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clara, concisa, compreensiva e tempestiva, assumindo integralmente as 

consequências de seus atos e omissões. 

d) Responsabilidade corporativa – Diz respeito ao zelo que os agentes de 

governança devem ter pela sustentabilidade das organizações, 

incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações, em curto, médio e longo prazo. 

Para o Banco Mundial, “governança” envolve estruturas, funções, processos 

e tradições organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (programas) 

sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma 

transparente (WORLD BANK, 2013). Dessa forma, a governança busca maior 

efetividade (alcance dos resultados pretendidos) e maior economicidade (eficiência 

com resultado na utilização dos recursos disponíveis) das ações. São funções da 

governança (WORLD BANK, 2013): 

a) definir o direcionamento estratégico; 

b) supervisionar a gestão; 

c) envolver as partes interessadas; 

d) gerenciar riscos estratégicos; 

e) gerenciar conflitos internos; 

f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e 

g) promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a 

transparência. 

Logo, o tema da governança está relacionado com processos de 

comunicação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de decisão e direção; de 

controle, monitoramento e prestação de contas. 

Por seu turno, o tema gestão diz respeito ao funcionamento rotineiro, diário 

de programas e de organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e 

procedimentos que foram estabelecidos pelo órgão (WORLD BANK, 2013), 

preocupando-se com a eficácia (cumprir as ações priorizadas) e a eficiência das ações 

(realizar as ações da melhor forma possível, em termos de custo-benefício). São 

funções da gestão (WORLD BANK, 2013): 

a) implementar programas; 

b) garantir a conformidade com as regulamentações; 

c) revisar e reportar o progresso de ações; 

d) garantir a eficiência administrativa; 
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e) manter a comunicação com as partes interessadas; e 

f) avaliar o desempenho e aprender. 

Nesse sentido, o TCU define gestão e governança da seguinte forma: 

 
Enquanto a gestão é inerente e integrada aos processos organizacionais, 
sendo responsável pelo planejamento, execução, controle, ação, enfim, pelo 
manejo dos recursos e poderes colocados à disposição de órgãos e 
entidades para a consecução de seus objetivos, a governança provê 
direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com 
vistas ao atendimento das necessidades e expectativas dos cidadãos e 
demais partes interessadas. (TCU, 2014, p. 32). 

 

De acordo com o TCU, a governança deve se preocupar com a qualidade do 

processo decisório e sua efetividade: Como obter o maior valor possível? Como, por 

quem e por que as decisões foram tomadas? Os resultados esperados foram 

alcançados? A gestão, por sua vez, parte da premissa de que já existe um 

direcionamento superior e que aos agentes públicos cabe garantir que ele seja 

executado da melhor maneira possível em termos de eficiência (TCU, 2014, p. 32). 

Esse entendimento do TCU está representado pela Figura 4. 

 
FIGURA 4 – RELAÇÃO ENTRE GOVERNANÇA E GESTÃO 

 
FONTE: TCU (2014, p. 32). 

 

Para se alcançar uma boa governança, é necessário: focar o propósito da 

organização em resultados para cidadãos e usuários dos serviços; realizar 

efetivamente as funções e os papéis definidos; decidir com base em informações de 

qualidade; gerenciar riscos, desenvolver a capacidade e a eficácia do corpo diretivo 

das organizações; prestar contas; e envolver efetivamente as partes interessadas 

(CIPFA, 2004). 
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De acordo com a Federação Internacional de Contabilistas (IFAC), citado pelo 

TCU (2014, p. 14), os tópicos fundamentais para uma boa governança no setor público 

permitem: 

 
a) garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os 

cidadãos; 
b) garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com os 

cidadãos; 
c) ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente 

prestados para cidadãos e usuários, e manter o foco nesse propósito; 
d) ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões 

tomadas e dos riscos envolvidos; 
e) possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de 

apoio às tomadas de decisão; 
f) dialogar com e prestar contas à sociedade; 
g) garantir a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos; 
h) promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores; 
i) definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder 

e de autoridade; 
j) institucionalizar estruturas adequadas de governança; 
k) selecionar a liderança tendo por base aspectos como conhecimento, 

habilidades e atitudes (competências individuais); 
l) avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, 

mantendo um balanceamento adequado entre eles; 
m) garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos; 
n) utilizar-se de controles internos para manter os riscos em níveis 

adequados e aceitáveis; 
o) controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável; e 
p) prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, 

tempestivas, relevantes e compreensíveis). (TCU, 2014, p. 14). 
 

De acordo com o TCU (2014), para que as funções de governança (avaliar, 

direcionar e monitorar) sejam executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos 

devem ser adotados, quais sejam: a liderança, a estratégia e o controle, conforme 

representado na Figura 5. 

 

FIGURA 5 – MECANISMO DE GOVERNANÇA 

 
FONTE: TCU (2014, p. 36). 
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Para o TCU (2013), os três mecanismos apresentados na Figura 5 são assim 

conceituados: 

a) Liderança – Refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou 

comportamental, que assegura a existência das condições mínimas para o 

exercício da boa governança. Para a liderança dos processos de trabalho, 

é imprescindível que os principais cargos das organizações sejam 

ocupados por pessoas integras, capacitadas, competentes e motivadas. 

b) Estratégia – É estabelecida pelos líderes da organização, considerando-

se aspectos como: escuta ativa de demandas; necessidades e expectativas 

das partes interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da 

organização; avaliação e prospecção de cenários; definição e alcance da 

estratégia; e operações das unidades de negócio e organizações 

envolvidas ou afetadas. 

c) Controle – Consiste na avaliação e no tratamento adequado dos 

processos, de forma a mitigar os riscos por meio de controle, transparência 

e accountability, ou seja, refere-se à devida prestação de contas e à 

responsabilização pelos atos praticados. 

Dessa forma, os três mecanismos apresentados (liderança, estratégia e 

controle) podem ser aplicados a qualquer uma das quatro perspectivas de observação 

(sociedade e Estado; entes federativos, esferas de poder e políticas públicas; órgãos 

e entidades; e atividades intraorganizacionais). No entanto, esses mecanismos devem 

estar alinhados de forma a garantir que direcionamentos de altos níveis se reflitam em 

ações práticas pelos níveis subalternos (TCU, 2014). 

Nesse contexto, o modelo de governança corporativa a ser utilizado por uma 

organização depende de diversos fatores, uma vez que essas práticas são realmente 

sensíveis a fatores culturais, institucionais e, principalmente, legais. 

Portanto, cabe a cada organização elaborar seu modelo de governança, 

levando em consideração sua estrutura e critérios diversos, os quais devem estar 

alinhados à noção de sustentabilidade organizacional. Isso se faz importante para 

que, em determinado contexto social e legal, a organização possa garantir sua 

perenidade e adequação à realidade a ela contemporânea. 
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2.1.3 Componentes e práticas dos mecanismos de governança conforme o TCU 

 

Na Figura 6 está representado o conjunto de componentes que contribuem 

direta ou indiretamente para o alcance dos objetivos mediante os mecanismos de 

governança conforme proposto pelo TCU. 

 

FIGURA 6 – COMPONENTES DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA 

 
FONTE: TCU (2014, p. 38). 

 

Os componentes são apresentados por siglas, como demonstrado na 

Figura 7. 

 
FIGURA 7 – COMPONENTES DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA 

 
FONTE: TCU (2014, p. 39). 
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Os referidos componentes da governança no setor público foram criados com 

base no repertório teórico do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 

Entidades da Administração Pública (TCU, 2014).Tais componentes compreendem 

essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle colocados em 

prática a fim de se avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, considerando 

a condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. 

Contudo, o TCU (2014) alerta que as práticas descritas representam um 

referencial básico, sem a intenção de esgotar o tema. Esses referenciais são 

apresentados na subseção a seguir. 

 

2.1.3.1 Práticas relativas ao mecanismo liderança 

 

a) Componente L1 – Pessoas e competências 

 

Para que uma organização alcance os resultados esperados, é fundamental 

que seus profissionais apresentem ou desenvolvam as competências demandadas 

pelas especificidades do negócio. Para uma boa governança, é necessário que seus 

dirigentes estejam habilitados e tenham conhecimentos específicos, tudo em prol da 

otimização de resultados. Por essa razão, é indispensável que os membros da alta 

administração tenham competência para o exercício da função que exercem ou do 

cargo que ocupam (TCU, 2014). 

O Quadro 2 especifica as práticas do componente pessoas e competências. 

 
QUADRO 2 – PRÁTICAS RELACIONADAS COM PESSOAS E COMPETÊNCIAS 

 

Prática L1.1 – Estabelecer e dar 
transparência ao processo de seleção de 
membros de conselho de administração ou 
equivalente e da alta administração. 

Envolve identificar e divulgar competências desejáveis 
ou necessárias aos membros de conselho de 
administração ou equivalente da alta administração, 
bem como os critérios de seleção a serem observados. 
Além disso, pressupõe que o processo de seleção seja 
executado de forma transparente, pautando-se pelos 
critérios e competências previamente definidos. 

Prática L1.2 – Assegurar a adequada 
capacitação dos membros da alta 
administração. 

Implica estabelecer diretrizes para o desenvolvimento 
de membros da alta administração, além de identificar 
as competências desejáveis ou necessárias e 
desenvolvê-las, considerando as lacunas de 
desenvolvimento observadas. 
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QUADRO 2 – PRÁTICAS RELACIONADAS COM PESSOAS E COMPETÊNCIAS 
 

Prática L1.3 – Estabelecer sistemas de 
avaliação de desempenho de membros da 
alta administração. 

Pressupõe definir diretrizes para a avaliação de 
desempenho de membros da alta administração, bem 
como indicadores e metas de desempenho. Ademais, 
implica que a avaliação seja realizada com base nos 
indicadores e metas previamente definidos e que seus 
resultados sejam divulgados. 

Prática L1.4 – Garantir que o conjunto de 
benefícios, caso exista, de membros do 
conselho de administração ou equivalente 
e da alta administração seja transparente e 
adequado para atrair bons profissionais e 
estimulá-los a se manterem focados nos 
resultados organizacionais. 

Significa delimitar diretrizes e um conjunto de 
benefícios, financeiros e não financeiros, para o 
reconhecimento de membros de conselho de 
administração ou equivalente e da alta administração. 
Outrossim, implica que o conjunto de benefícios 
definido seja coerente e adequado à complexidade e 
responsabilidade dos papéis e funções 
desempenhados e que sua concessão, no caso da alta 
administração, considere tanto o resultado 
organizacional quanto o desempenho individual e 
coletivo. Por fim, o conjunto de benefícios concedidos 
deve ser divulgado, ao menos de forma agregada, às 
partes interessadas. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 

 

Para embasar os componentes apresentados, o TCU (2014) assim conceitua 

os termos relacionados com o componente pessoas e competências: 

 
• Gestão de pessoas: conjunto de práticas gerenciais e institucionais que 

visam a estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do 
desempenho, a motivação e o comprometimento dos servidores com a 
instituição, bem como a favorecer o alcance dos resultados institucionais 
(BRASIL, 2006).  

• Competência: é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes 
do servidor, no contexto de trabalho, para, individualmente ou em equipe, 
alcançar os resultados esperados pela organização (BRASIL, 2013). 

• Conhecimentos: são informações assimiladas pelo indivíduo, que lhe 
permitem identificar o que fazer, e por que fazer, numa determinada 
situação ou contexto. São adquiridos ao longo da vida, não apenas por 
meio da educação escolar ou treinamentos formais, mas também por meio 
de leitura, outras estratégias informais ou mesmo a partir da experiência 
(BRASIL, 2013).  

• Habilidades: decorrem da capacidade do indivíduo de aplicar o 
conhecimento no sentido de saber como fazer algo para lidar com 
determinada situação ou contexto. Implicam realizar uma tarefa física 
(motora ou manipulativa) ou intelectual (processos ou operações mentais) 
(BRASIL, 2013).  

• Atitudes: envolvem ações do indivíduo, que refletem sua predisposição ou 
motivação a querer fazer algo para lidar com determinada situação ou 
contexto. Decorrem de sentimentos, crenças e valores de aceitação ou 
rejeição em relação a pessoas, objetos ou situações (BRASIL, 2013). 

• Avaliação de desempenho: refere-se à avaliação dada a um servidor pelo 
exercício de suas atividades profissionais ao longo de um determinado 
período avaliativo e ao alcance de metas previamente negociadas 
(BRASIL, 2013c).  

• Gestão do desempenho: a gestão de desempenho surgiu nos últimos 
anos como um conceito alternativo às técnicas tradicionalmente utilizadas 
para a avaliação de desempenho. O termo gestão dá ao mecanismo de 



39 
 

avaliação a conotação de um processo que envolve atividades de 
planejamento, de acompanhamento e de avaliação propriamente dita 
(GUIMARÃES, 1998). (TCU, 2014, p. 41-42).  

 

b) Componente L2 – Princípios e comportamentos 

 
Trata das competências (conhecimento, habilidades e atitudes) que os 

profissionais devem ter para atuar na organização, além de elevados padrões de 

conduta ética. 

De acordo com o IFAC (2013), o comprometimento da alta administração com 

os valores éticos, com a integridade, com a observância e o cumprimento das leis é 

um dos princípios básicos da boa governança. De tal modo, cabe ao dirigente 

promover a liderança baseada na promoção de valores éticos e padrões elevados de 

comportamento. 

Os membros da alta administração, gestores e colaboradores devem observar 

o código de ética e de conduta formalmente instituído pela organização, uma vez que 

nesse documento constam os padrões de comportamentos exigidos (TCU, 2014) 

O Quadro 3 especifica as práticas relacionadas ao componente princípios e 

comportamentos. 

 
QUADRO 3 – PRÁTICAS RELACIONADAS A PRINCÍPIOS E COMPORTAMENTOS 

 

Prática L2.1 – Adotar código de ética e 
conduta que defina padrões de 
comportamento dos membros do conselho 
de administração ou equivalente e da alta 
administração. 

Consiste em publicar código de ética e de conduta 
aplicável aos membros do conselho de administração 
ou equivalente, bem como aos membros da alta 
administração.  
Tal documento detalha valores, princípios e 
comportamento esperados; define tratamento de 
conflitos de interesses; estabelece a obrigatoriedade 
de manifestação e registro de aspectos que possam 
conduzir a conflito de interesse; e proíbe ou estabelece 
limites quanto ao recebimento de benefícios que 
possam influenciar ou parecer influenciar as ações dos 
membros de conselho e da alta administração.  
Além disso, o código de ética e de conduta define 
sanções cabíveis em caso de seu descumprimento; 
mecanismos de monitoramento e avaliação do seu 
cumprimento; e papéis e responsabilidades dos 
envolvidos no monitoramento e na avaliação do 
comportamento de seu público alvo. 
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QUADRO 3 – PRÁTICAS RELACIONADAS A PRINCÍPIOS E COMPORTAMENTOS 
 

Prática L2.2 – Estabelecer mecanismos de 
controle para evitar que preconceitos, 
vieses ou conflitos de interesse influenciem 
as decisões e as ações de membros do 
conselho de administração ou equivalente 
e da alta administração. 

Consiste em implantar mecanismos de controle com o 
objetivo de evitar que pessoas envolvidas em possíveis 
conflitos de interesse participem de decisões e ações 
relevantes, além de outros mecanismos para receber e 
tratar denúncias, submetendo-as diretamente às 
instâncias internas de governança, e possibilitar o 
acompanhamento de denúncias pelas partes 
interessadas. 

Prática L2.3 – Estabelecer mecanismos 
para garantir que a alta administração atue 
de acordo com padrões de comportamento 
baseados nos valores e princípios 
constitucionais, legais e organizacionais e 
no código de ética e conduta adotado. 

Envolve implantar instância interna de governança, 
com atribuição de correição, responsável pela 
avaliação da aderência do comportamento da alta 
administração aos valores e princípios constitucionais, 
legais e organizacionais e ao código de ética e conduta 
adotado. Pressupõe que não tenham sido 
comprovados desvios de comportamento de membros 
da alta administração atual em qualquer instância de 
governança, interna ou externa. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 

 

Como complementação aos componentes em questão, o TCU (2014) 

apresenta definições de alguns termos relacionados com o componente princípios e 

comportamentos, conforme segue: 

 
• Princípios de conduta: dizem respeito ao estabelecimento e ao incentivo 

à aplicação de princípios associados à legalidade, à moralidade, à 
impessoalidade, à publicidade, à eficiência e à ética.  

• Ética: significa tomar decisões e agir pautando-se pelo respeito e 
compromisso com o bem, a honestidade, a dignidade, a lealdade, o decoro, 
o zelo, a responsabilidade, a justiça, a isenção, a solidariedade e a 
equidade. (TCU, 2014, p. 44). 

 

c) Componente L3 – Liderança organizacional 

 

Esse componente decorre da aplicação dos princípios da coordenação, da 

delegação de competências, e do modelo de governança adotado. Esse modelo de 

liderança organizacional também é chamado de “sistema de liderança” (TCU, 2014). 

Sobre esse tema, o TCU (2014) dispõe: 

 
Por esses princípios fundamentais, a alta administração estabelece uma 
estrutura de unidades e subunidades funcionais, nomeia gestores para 
chefiá-las e a eles delega autoridade (mandato legal e poder sobre os 
recursos alocados) para executar os planos em direção ao cumprimento 
dos objetivos e das metas institucionais.  
A responsabilidade final pelos resultados produzidos sempre permanece 
com a autoridade delegante. Por isso, a alta administração é responsável 
pela definição e avaliação dos controles internos que mitigarão o risco de 
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mau uso do poder delegado, sendo a auditoria interna uma estrutura de 
apoio comumente utilizada para esse fim (TCU, 2014, p. 45). 

 

No Quadro 4, estão dispostas as práticas concernentes ao componente 

liderança organizacional. 

 
QUADRO 4 – PRÁTICAS RELACIONADAS À LIDERANÇA ORGANIZACIONAL 

 

Prática L3.1 – Avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão da organização, 
especialmente quanto ao alcance de metas 
organizacionais. 

Implica dar diretrizes para avaliação, direcionamento e 
monitoramento da gestão da organização. Pressupõe, 
ainda, que o desempenho da gestão da organização, 
bem como sua conformidade com normas externas e 
diretrizes internas, seja avaliado, direcionado e 
monitorado pela alta administração. 

Prática L3.2 – Responsabilizar-se pelo 
estabelecimento de políticas e diretrizes 
para a gestão da organização e pelo 
alcance dos resultados previstos. 

Consiste em implantar sistema de controle interno para 
mitigar riscos decorrentes de atos praticados pelos 
agentes delegados e estabelecer metas de resultado 
para a organização. Confere ao dirigente máximo da 
organização a responsabilidade tanto pelo 
estabelecimento de diretrizes e políticas para a gestão 
da organização como pelo alcance dos resultados. 

Prática L3.3 – Assegurar, por meio de 
política de delegação e reserva de 
poderes, a capacidade das instâncias 
internas de governança de avaliar, 
direcionar e monitorar a organização. 

Envolve definir diretrizes e limites para delegação de 
competências associadas a decisões críticas de 
negócio, além de estipular os mandatos dos membros 
das instâncias internas de governança e os requisitos 
para permanência no cargo ou função. Pressupõe, 
ainda, estabelecer diretrizes de transição dos 
membros da alta administração e das demais 
instâncias internas de governança, bem como um 
processo de escalonamento, para instâncias de 
governança, de questões que envolvem elementos 
críticos de negócio. 

Prática L3.4 – Responsabilizar-se pela 
gestão de riscos e controle interno. 

Significa que a alta administração avalia, direciona e 
monitora o sistema de gestão de riscos e controle 
interno e estabelece medidas que asseguram que os 
dirigentes implementem e monitorem práticas de 
gestão de riscos e controle interno. Como resultado, a 
alta administração avalia riscos-chave que podem 
comprometer o alcance dos principais objetivos 
organizacionais e fornece direção clara para que eles 
sejam gerenciados. 

Prática L3.5 – Avaliar os resultados das 
atividades de controle e dos trabalhos de 
auditoria e, se necessário, determinar que 
sejam adotadas providências. 

Equivale a estabelecer diretrizes para o planejamento, 
a implantação e a avaliação das atividades de controle 
e de auditoria. Pressupõe que a alta administração se 
posicione em relação aos resultados das atividades de 
controle e recomendações dos trabalhos de auditoria, 
quando não se referirem a ações ou omissões da alta 
administração. Neste caso, quem deve se posicionar é 
o conselho ou equivalente. Em ambos os casos, 
providências são adotadas sempre que necessário. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 
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d) Componente L4 – Sistema de governança 

 

Tal componente se refere ao modo de interação, à organização e aos 

procedimentos executados pelos envolvidos para obter uma boa governança. Trata 

das instâncias internas e externas de governança, fluxo de informações, processos 

de trabalho e atividades relacionadas a avaliação, direcionamento e monitoramento 

da organização (TCU, 2014). 

O atendimento a esse componente permite proceder à definição e à 

implantação de um sistema de governança simples e robusto, que atenda às 

necessidades da organização e da sociedade. 

O Quadro 5 especifica as práticas relacionadas ao sistema de governança. 

 
QUADRO 5 – PRÁTICAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE GOVERNANÇA 

 

Prática L4.1 - Estabelecer as instâncias 
internas de governança da organização. 

Consiste em definir papéis e responsabilidades do 
conselho de administração ou equivalente, da alta 
administração e das instâncias internas de apoio à 
governança, contemplando atividades relacionadas à 
tomada de decisão, à elaboração, implementação e 
revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. 
Ademais, pressupõe que o conselho de administração 
ou equivalente, a alta administração e as instâncias 
internas de apoio à governança tenham membros 
designados e que estes realizem suas atividades 
regularmente.  
Por fim, o sistema de governança deve estar definido 
e ser avaliado, direcionado e monitorado pela mais alta 
instância interna de governança. 

Prática L4.2 - Garantir o balanceamento de 
poder e a segregação de funções críticas. 

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

Prática L4.3 - Estabelecer o sistema de 
governança da organização e divulgá-lo 
para as partes interessadas. 

Pressupõe que o sistema de governança da 
organização esteja definido e implantado e que seja 
dado conhecimento das estruturas administrativas, dos 
papéis e responsabilidades das instâncias de 
governança, dos processos de trabalho e dos fluxos de 
informação e de decisão às partes interessadas. Como 
resultado, espera-se que o sistema de governança 
vigente na organização seja executado em 
conformidade com as definições e que as partes 
interessadas conheçam e interajam, conforme os 
limites estabelecidos, com este sistema. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 
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O TCU (2014) assim define alguns termos aplicados ao componente sistema 

de governança: 

 
• Balanceamento de poder e autoridade: sugere que se deve evitar a 

concentração de poder, autoridade e responsabilidade nas mãos de um ou 
de poucos indivíduos. Como regra básica, decisões e atividades críticas 
devem ser tomadas ou executadas por colegiado constituído por membros 
competentes e mutuamente independentes.  

• Papéis e responsabilidades das instâncias de governança: diz respeito 
a atribuição de responsabilidades aos membros, executivos e não 
executivos, da cúpula da organização. (TCU, 2014, p. 48). 

 

2.1.3.2 Práticas relativas ao mecanismo estratégia 

 

a) Componente E1 – Relacionamento com partes interessadas 

 

O relacionamento com as partes interessadas refere-se ao alinhamento das 

ações da organização com a expectativa das partes interessadas, na prestação de 

serviços, de forma a otimizar resultados (TCU, 2014). Nesse sentido, o TCU (2014) 

discorre: 

 
De forma geral, essas organizações precisam satisfazer gama complexa de 
objetivos políticos, econômicos e sociais, o que as submete a um conjunto de 
restrições e influências externas diferentes daquelas enfrentadas por 
empresas do setor privado (IFAC, 2001). Logo, um modelo de governança 
deve propiciar o equilíbrio entre as legítimas expectativas das diferentes 
partes interessadas, a responsabilidade e discricionariedade dos dirigentes e 
gestores e a necessidade de prestar contas (IFAC, 2001). (TCU, 2014, p. 49). 

 

De tal modo, o alinhamento com as partes interessadas é de suma 

importância, pois as organizações precisam ouvir as partes interessadas para 

conhecer necessidades e demandas. Além disso, é imprescindível que avaliem o 

desempenho e os resultados organizacionais, e que sejam transparentes, prestando 

contas e fornecendo informações completas, assertivas, transparentes e tempestivas 

(TCU, 2014). 

O Quadro 6 especifica as práticas relativas ao mecanismo estratégia. 
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QUADRO 6 – PRÁTICAS RELATIVAS AO MECANISMO ESTRATÉGIA 
 

Prática E1.1 – Estabelecer e divulgar 
canais de comunicação com as diferentes 
partes interessadas e assegurar sua 
efetividade, consideradas as 
características e possibilidades de acesso 
de cada público-alvo. 

Envolve definir diretrizes da alta administração para 
abertura de dados, divulgação de informações 
relacionadas à área de atuação da organização e 
comunicação com as diferentes partes interessadas. 
Adicionalmente, diz respeito à necessidade de apurar 
informação para atender exigências normativas e 
jurisprudenciais de publicidade e de demandas das 
partes interessadas. Refere-se, ainda, a implantar 
canais de comunicação para acesso, solicitação e 
encaminhamento de dados e informações, bem como 
mecanismos para tratar dados e informações 
recebidos pelos canais de comunicação. Como 
resultado, espera-se que o público-alvo utilize de fato 
o(s) canal(is) de comunicação ou reconheça sua 
disponibilidade e adequação. 

Prática E1.2 – Promover a participação 
social, com envolvimento dos usuários, da 
sociedade e das demais partes 
interessadas na governança da 
organização. 

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

Prática E1.3 – Estabelecer relação 
objetiva e profissional com a mídia, com 
outras organizações e com auditores. 

Significa definir diretrizes e implantar mecanismos de 
relacionamento com mídia, auditores internos e 
externos e outras organizações públicas e privadas. 
Espera-se, com isso, que esses atores socias julguem 
satisfatório o relacionamento com a organização. 

Prática E1.4 – Assegurar que decisões, 
estratégias, políticas, programas, planos, 
ações, serviços e produtos de 
responsabilidade da organização atendam 
ao maior número possível de partes 
interessadas, de modo balanceado, sem 
permitir a predominância dos interesses de 
pessoas ou grupos. 

Pressupõe que estejam identificadas não apenas as 
partes interessadas, mas também as semelhanças e 
distinções entre elas, bem como suas necessidades e 
expectativas. A partir daí, cabe estabelecer os critérios 
de priorização e balanceamento no atendimento de 
necessidades das partes interessadas e implantar 
processos de priorização e balanceamento de 
decisões, estratégias, políticas, programas, planos, 
ações, serviços e produtos de responsabilidade da 
organização que as atendam. O resultado esperado é 
que os critérios de priorização e balanceamento 
aplicados sejam transparentes e rastreáveis e as 
diferentes partes interessadas reconheçam que suas 
necessidades e expectativas foram consideradas. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 

 

O TCU (2014) complementa sua exposição sobre o mecanismo estratégia: 

 
• Partes interessadas: são pessoas, grupos ou instituições com interesse 

em bens, serviços ou benefícios públicos, podendo ser afetados positiva 
ou negativamente, ou mesmo envolvidos no processo de prestação de 
serviços públicos. Em resumo, são aqueles cuja atuação e opinião deve 
ser levada em conta na formulação de estratégias, na prestação de contas 
e na transparência. No setor público, abrangem: agentes políticos, 
servidores públicos, usuários de serviços, fornecedores, mídia e cidadãos 
em geral, cada qual com interesse legítimo na organização pública, mas 
não necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 2001). 
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• Efetividade: relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, 
em termos de efeitos sobre a população-alvo (impactos observados), e os 
objetivos pretendidos (impactos esperados). Trata-se de verificar a 
ocorrência de mudanças na população-alvo que poderiam ser 
razoavelmente atribuídas às ações avaliadas. Diz respeito ao alcance dos 
resultados pretendidos a médio e longo prazo (BRASIL, 2012).  

• Equilíbrio: nos recentes estudos sobre governança, destaca-se a 
importância de se assegurar que expectativas e necessidades das partes 
interessadas sejam conhecidas e levadas em consideração pelos gestores, 
de modo a equilibrar as forças dos diversos grupos de interesse e 
minimizar riscos que possam impactar negativamente os resultados. 

• Relacionamento: os servidores públicos devem tratar os cidadãos de 
maneira solícita, tempestiva, fidedigna e cortês, de modo a preservar a 
reputação da organização. Devem também se relacionar com os colegas 
de trabalho com respeito e consideração e, com relação aos fornecedores, 
devem honrar os contratos, pagar no tempo acordado, observar normativos 
e padrões de qualidade, de modo a garantir a reputação da entidade (IFAC, 
2001). (TCU, 2014, p. 51). 

 

b) Componente E2 – Estratégia organizacional 

 
Estratégia organizacional diz respeito ao papel fundamental atribuído às 

organizações públicas de, por meio dos serviços prestados, ampliar, de forma 

sistêmica e integrada, o bem-estar social e as oportunidades aos cidadãos. Para isso, 

é necessário que a Administração Pública tenha recursos adequados e capital 

humano para atuar com eficácia, eficiência, efetividade e economicidade em benefício 

da sociedade. Dessa forma, é imprescindível traçar claramente seus objetivos, definir 

sua estratégia de atuação e adotar ferramentas capazes de orientar ações constantes 

de melhoria (TCU, 2014). Ainda, de acordo com o TCU (2014): 

 
A organização, a partir de sua visão de futuro, da análise dos ambientes 
interno e externo e da sua missão institucional, deve formular suas 
estratégias, desdobrá-las em planos de ação e acompanhar sua 
implementação (BRASIL, 2010), oferecendo os meios necessários ao 
alcance dos objetivos institucionais e à maximização dos resultados. (TCU, 
2014, p. 52).  

 

O Quadro 7 especifica as práticas relacionadas com estratégia organizacional. 
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QUADRO 7 – PRÁTICAS RELACIONADAS À ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 
 

Prática E2.1 – Estabelecer modelo de 
gestão da estratégia que considere 
aspectos como transparência e 
envolvimento das partes interessadas. 

Implica compor modelo de gestão da estratégia, 
considerando aspectos como transparência e 
envolvimento das partes interessadas. Tal modelo 
deve explicitar os processos necessários, incluindo as 
etapas de formulação, desdobramento e 
monitoramento da estratégia. Além disso, explicita 
como as instâncias internas de governança participam 
da avaliação, direcionamento e monitoramento da 
estratégia e como as partes interessadas são 
envolvidas nessas atividades. 

Prática E2.2 – Estabelecer a estratégia da 
organização. 

Consiste em definir a missão, a visão e a estratégia da 
organização, compreendendo objetivos, iniciativas, 
indicadores e metas de desempenho. Pressupõe 
também o envolvimento das partes interessadas na 
formulação da estratégia e a sua execução. 

Prática E2.3 – Monitorar e avaliar a 
execução da estratégia, os principais 
indicadores e o desempenho da 
organização. 

Equivale a estabelecer a estratégia da organização e 
as diretrizes para monitoramento e avaliação da 
execução dessa estratégia. Implica, ainda, 
acompanhar a execução das iniciativas estratégicas e 
avaliar o desempenho da organização, adotando 
ações de melhoria sempre que necessário. Como 
resultado, espera-se que a estratégia da organização 
seja executada de acordo com os objetivos e as metas 
definidas. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 
 

De forma complementar, o TCU (2014), descreve alguns termos relacionados 

à estratégia organizacional: 

 
• Propósito da organização: diz respeito aos motivos pelos quais a 

organização foi criada. Compreende sua missão, sua visão de futuro e os 
resultados que ela pretende alcançar. 

• Missão: representa a razão da existência de uma organização, ou seja, o 
que ela faz, por que faz, para quem ela atua, e qual impacto visa a produzir 
na sua clientela. 

• Visão de futuro: a expressão traduz a situação futura desejada pela 
organização para si mesma. É a imagem que ela tem a respeito de si e do 
seu futuro. Representa seu sonho de realidade futura, o qual lhe serve de 
guia. A visão é estabelecida sobre os fins da organização e corresponde à 
direção suprema que ela busca alcançar. 

• Objetivos estratégicos: são os fins a serem perseguidos pela 
organização para o cumprimento de sua missão e o alcance de sua visão 
de futuro. Constituem elo entre as diretrizes de uma organização e seu 
referencial estratégico. Traduzem, consideradas as demandas e 
expectativas dos clientes, os desafios a serem enfrentados num 
determinado período.  

• Planejamento: refere-se ao desenvolvimento de processos, técnicas e 
atitudes administrativas que possibilitem avaliar as implicações futuras de 
decisões presentes, de modo a reduzir a incerteza envolvida no processo 
decisório e, consequentemente, aumentar a probabilidade de alcance dos 
objetivos e desafios estabelecidos pela e para a organização, maximizando 
resultados e minimizando deficiências. 

• Gestão estratégica: conjunto de decisões estratégicas que determina o 
desempenho de uma organização no longo prazo. Esse tipo de gestão 
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inclui uma análise profunda dos ambientes interno e externo e a 
formulação, a implantação, a avaliação e o controle da estratégia. 

• Política: conjunto de ações e decisões do governo voltado para a solução 
(ou não) de problemas da sociedade. É a totalidade de ações, metas e 
planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para 
alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público (BRASIL, 2008).  

• Avaliação: análise sistemática de processos ou de resultados, em 
comparação com um conjunto explícito ou implícito de padrões, com o 
objetivo de contribuir para o seu aperfeiçoamento. (TCU, 2014, p. 53-54). 

 

c) Componente E3 – Alinhamento transorganizacional 

 
O componente E3 trata da necessidade de integração horizontal entre as 

políticas públicas, visando ações e objetivos específicos de intervenções 

empreendidos pelas diversas organizações, para que se alinhem e se reforcem 

mutuamente. Para as políticas de natureza transversal, são imprescindíveis 

mecanismos institucionalizados de coordenação, com o propósito de criar condições 

para a atuação conjunta e sinérgica, evitando sobreposições ou esforços mutuamente 

contraproducentes (TCU, 2014). 

Discorrendo ainda sobre o alinhamento transorganizacional, o TCU (2014) 

descreve: 

 
Para atender sua finalidade, de garantir o bem comum, o setor público precisa 
ser capaz de coordenar múltiplos atores políticos, administrativos, 
econômicos e sociais. Nesse sentido, é importante manter a coerência e o 
alinhamento de estratégias e objetivos entre as organizações envolvidas; 
institucionalizar mecanismos de comunicação, colaboração e articulação 
entre os atores envolvidos; e regular as operações.  
Cada um dos múltiplos atores dentro do governo tem seus próprios objetivos. 
Assim, para a governança efetiva, é preciso definir objetivos coerentes e 
alinhados entre todos os envolvidos na implementação da estratégia para que 
os resultados esperados possam ser alcançados. (TCU, 2014, p. 55). 

 

É recomendado que as organizações públicas trabalhem em conjunto, sem 

fragmentação da missão, sem sobreposição de programas; isso porque, nessas 

condições, até mesmo programas transversais tornam-se difíceis de ser coordenados. 

Trabalhando em conjunto, as organizações públicas podem melhorar e 

sustentar abordagens colaborativas para atingir as metas nacionais, os objetivos ou 

os propósitos coletivos (TCU, 2014). 

O Quadro 8 especifica a prática relacionada com o alinhamento 

transorganizacional. 
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QUADRO 8 – PRÁTICA RELACIONADA COM O ALINHAMENTO TRANSORGANIZACIONAL 
 

Prática E3.1 – Estabelecer mecanismos de 
atuação conjunta com vistas a formulação, 
implementação, monitoramento e 
avaliação de políticas transversais e 
descentralizadas. 

Envolve, inicialmente, definir instâncias de governança 
de políticas transversais e descentralizadas, bem 
como as normas e regulamentos necessários à 
execução dessas políticas. Pressupõe, também, 
identificar as organizações envolvidas em tais políticas 
e, em conjunto com elas, definir objetivos, indicadores 
e metas, além das responsabilidades de cada 
organização.  
Pressupõe que as ações de políticas transversais e 
descentralizadas sob responsabilidade da organização 
sejam executadas em conformidade com o acordo 
estabelecido e avaliadas, direcionadas e monitoradas 
pelas instâncias internas de governança.  
Por fim, as informações relevantes relativas às 
políticas transversais e descentralizadas devem ser 
compartilhadas e comunicadas às instâncias de 
governança e demais partes interessadas.  
Como resultado, espera-se que as demais 
organizações envolvidas em políticas transversais e 
descentralizadas reconheçam que a organização atua 
de forma alinhada. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 
 

De forma complementar, o TCU (2014) conceitua alguns termos relacionados 

ao alinhamento transorganizacional: 

 
• Política pública: conjunto articulado e estruturado de ações e incentivos 

que buscam alterar uma realidade em resposta a demandas e interesses 
dos atores envolvidos (MARTINS, 2007). 

• Coordenação nas políticas: significa fazer com que os diversos sistemas 
institucionais e gerenciais que formulam políticas trabalhem juntos 
(MARTINS, 2003). (TCU, 2014, p. 56). 

 

2.1.3.3 Práticas relativas ao mecanismo de controle 

 

a) Componente C1 – Gestão de riscos e controle interno 

 
Gestão de riscos e controle interno é a forma como as organizações do setor 

público determinam quais e quantos riscos podem aceitar na busca do melhor valor 

para os cidadãos e demais partes interessadas. A gestão de riscos é o melhor 

instrumento para lidar com esse desafio; dito de outra forma, o risco inerente pode ser 

considerado aquele que faz parte da atividade ou processo. Se esse risco estiver em 

um nível não aceitável para a organização, esta deve implantar ou implementar 

controles internos, por meio de seus gestores, para mitigar tais riscos (TCU, 2014). 

O Quadro 9 especifica as práticas relativas ao mecanismo de controle. 
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QUADRO 9 – PRÁTICAS RELATIVAS AO MECANISMO DE CONTROLE 

 

Prática C1.1 – Estabelecer sistema de 
gestão de riscos e controle interno. 

Refere-se à definição de diretrizes para o sistema de 
gestão de riscos e controle interno, bem como à 
implantação desse sistema. Pressupõe que os riscos 
críticos da organização estejam identificados e que os 
controles internos para mitigá-los estejam implantados. 
Requer, ainda, a implantação de um plano de 
continuidade que abranja os elementos críticos de 
negócio e a atribuição da responsabilidade por 
coordenar o sistema de gestão de riscos. As 
informações resultantes do sistema são utilizadas 
pelas instâncias internas de governança para apoiar 
seus processos decisórios. 

Prática C1.2 – Monitorar e avaliar o sistema 
de gestão de riscos e controle interno, a fim 
de assegurar que seja eficaz e contribua 
para a melhoria do desempenho 
organizacional. 

Pressupõe que o sistema de gestão de riscos e 
controle interno seja monitorado e avaliado pela mais 
alta instância interna de governança da organização, 
considerando aspectos como conformidade legal e 
regulamentar, aderência a boas práticas, alinhamento 
a estratégias da organização e desempenho global. 
Como resultado do monitoramento e avaliação, 
medidas visam ao aprimoramento do sistema são 
implementadas sempre que necessário. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 
 

O TCU (2014) assim define alguns termos aplicados aos componentes 

relacionados ao mecanismo de controle: 

 
• Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos da organização (ABNT, 

2009b). Abrange eventos positivos, com o potencial de agregar valor, e 
negativos, com o potencial de destruir valor. 

• Controle interno é um processo integrado e dinâmico efetuado pela 
direção e pelo corpo de colaboradores, estruturado para enfrentar riscos e 
fornecer razoável segurança de que, na consecução da missão da 
entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados: (1) execução 
ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; (2) 
cumprimento das obrigações de accountability; (3) cumprimento das leis e 
dos regulamentos aplicáveis; (4) salvaguarda dos recursos, para evitar 
perdas, mau uso e dano (INTOSAI, 2004). 

• Evento: incidente ou ocorrência, proveniente de fontes internas ou 
externas, que afeta a implementação da estratégia ou a realização de 
objetivos (INTOSAI, 2007). (TCU, 2014, p. 58). 

 

b) Componente C2 – Auditoria interna 

 

A auditoria interna consiste em uma atividade independente e objetiva de 

avaliação e consultoria, voltada a melhorar as operações de uma organização, 

permitindo a esta atingir seus objetivos e alcançar eficácia dos processos de gestão 
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de riscos, controle e governança, bem como em todo o processo de governança (TCU, 

2014). 

O Quadro 10 especifica as práticas relativas à estratégia organizacional. 

 
QUADRO 10 – PRÁTICAS RELACIONADAS À AUDITORIA INTERNA 

 

Prática C2.1 – Estabelecer a função de 
auditoria interna. 

Consiste em definir propósito, autoridade e 
responsabilidade da auditoria interna em estatuto que 
estabeleça sua posição na organização, autorize 
acesso aos recursos organizacionais necessários ao 
desempenho dos trabalhos e defina o escopo de suas 
atividades. Implica, ainda, a implantação da função de 
auditoria, resultando na produção de relatórios 
relevantes destinados a instâncias internas de 
governança. 

Prática C2.2 – Prover condições para que 
a auditoria interna seja independente e 
proficiente. 

Requer que a auditoria interna se reporte 
funcionalmente à mais alta instância interna de 
governança e, administrativamente, à alta 
administração.  
Envolve, ainda, definir diretrizes para o tratamento de 
conflitos de interesse na função de auditoria interna e 
identificar competências necessárias ao desempenho 
de suas responsabilidades, provendo condições para 
que os auditores internos demonstrem, coletivamente, 
as competências identificadas. 

Prática C2.3 – Assegurar que a auditoria 
interna adicione valor à organização. 

Relaciona-se com definir diretrizes para que a função 
de auditoria interna contribua para a melhoria dos 
processos de governança, de gestão e de 
gerenciamento de riscos e controles, assim como 
diretrizes para o planejamento dos trabalhos, 
aprovando plano de auditoria interna, com base nos 
objetivos e metas vigentes.  
Pressupõe executar os trabalhos de auditoria interna 
em conformidade com as diretrizes e os planos 
definidos e avaliar o desempenho da função de 
auditoria interna, implementando medidas visando seu 
aprimoramento sempre que necessário. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 

 

O TCU (2014) ainda descreve alguns termos relacionados à auditoria interna: 
• Estatuto de auditoria interna: documento formal que define o propósito, 

a autoridade e a responsabilidade da atividade de auditoria interna. O 
estatuto de auditoria interna estabelece a posição da atividade de auditoria 
interna dentro da organização; autoriza o acesso aos registros, ao pessoal 
e às propriedades físicas relevantes para o desempenho dos trabalhos de 
auditoria; e define o escopo das atividades de auditoria interna (IIA, 2011). 

• Proficiente: que detém os conhecimentos, as habilidades e outras 
competências requeridas para o desempenho eficaz das 
responsabilidades profissionais (IIA, 2011, item 1210). 

• Zelo profissional devido: zelo e habilidades esperados de um auditor 
interno razoavelmente prudente e competente (IIA, 2011, item 1220). 
(TCU, 2014, p. 60). 
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c) Componente C3 – Accountability e transparência 

 
Accountability e transparência é um componente que se refere à prestação de 

contas da alta administração e conselhos de administração quanto a sua atuação na 

organização, devendo estes assumir integralmente as consequências de seus atos e 

omissões. Nesse contexto, é responsabilidade da organização a implementação de 

mecanismo de prestação de contas e de responsabilização para a manutenção de um 

bom sistema de governança. Cabe à organização, ainda, dar transparência desses 

mecanismos a fim de garantir a efetividade da accountability (TCU, 2014). 

Em se tratando de um sistema de governança, a prestação de contas não 

deve restringir-se somente ao desempenho econômico-financeiro, é imprescindível 

que contemple demais fatores (inclusive intangíveis) que direcional as ações 

gerenciais, conduzindo à criação de valor para a organização (IBGC, 2015).  

O Quadro 11 especifica as práticas relativas ao mecanismo estratégia: 

 
QUADRO 11 – PRÁTICAS RELATIVAS AO MECANISMO ACCOUNTABILITY E 

TRANSPARÊNCIA 
 

Prática C3.1 – Dar transparência da 
organização às partes interessadas, 
admitindo-se o sigilo, como exceção, nos 
termos da lei. 

Envolve identificar as exigências normativas e 
jurisprudenciais de publicidade e as demandas por 
informação pelas partes interessadas. Relaciona-se, 
ainda, com a definição, pela alta administração, de 
diretrizes para abertura de dados, divulgação de 
informações relacionadas à área de atuação da 
organização e comunicação com as diferentes partes 
interessadas.  
Implica que o catálogo de informações às quais a 
organização se compromete a dar transparência esteja 
definido e acessível às partes interessadas e que as 
próprias informações às quais a organização se 
compromete a dar transparência estão disponíveis 
para consulta, de acordo com as exigências 
normativas e jurisprudenciais.  
Como resultado, espera-se que as partes interessadas 
reconheçam que suas necessidades de informações 
foram atendidas. 

Prática C3.2 – Prestar contas da 
implementação e dos resultados dos 
sistemas de governança e de gestão, de 
acordo com a legislação vigente e com o 
princípio de accountability. 

Consiste em publicar, conforme exigências normativas 
e jurisprudenciais, relatórios organizacionais e 
informações produzidas por instâncias externas de 
governança acerca da implementação e resultados 
dos sistemas de governança e de gestão, de modo que 
as partes interessadas julguem satisfatória a prestação 
de contas.  

Prática C3.3 – Avaliar a imagem da 
organização e a satisfação das partes 
interessadas com seus serviços e 
produtos. 

Implica monitorar e avaliar a imagem da organização 
perante as partes interessadas, bem como a satisfação 
destas com serviços e produtos sob responsabilidade 
da organização, atentando para que ações de melhoria 
sejam implementadas sempre que necessário. 



52 
 

QUADRO 11 – PRÁTICAS RELATIVAS AO MECANISMO ACCOUNTABILITY E 
TRANSPARÊNCIA 

 

Prática C3.4 – Garantir que sejam 
apurados, de ofício, indícios de 
irregularidades, promovendo a 
responsabilização em caso de 
comprovação. 

Pressupõe apurar indícios de irregularidade e aplicar 
sanções nos casos comprovados, sempre em 
conformidade com diretrizes previamente definidas. 
Garante, ainda, que casos comprovados de 
irregularidade resultem em encaminhamento 
tempestivo para os órgãos de controle competentes. 

FONTE: Adaptado de TCU (2014). 

 

O TCU (2014) conceitua alguns termos aplicados ao componente relacionado 

accountability e transparência, conforme segue: 

 
• Accountability: conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os 

decisores governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações, 
garantindo-se maiores transparência e exposição das políticas públicas 
(MATIAS-PEREIRA, 2010). Promoção da transparência por meio de 
informações claras e justas (IIA, 2011). A accountability envolve, além do 
dever e da responsabilidade de prestar contas, o desejo de fazê-lo de 
forma voluntária.  

• Transparência: divulgação oportuna de todas as questões relevantes 
relacionadas à organização, inclusive situação financeira, desempenho, 
composição e governança da organização (SLOMSKI, 2008). 
Transparência nas informações, especialmente nas de alta relevância, que 
impactem os negócios e que envolvam resultados, oportunidades e riscos. 
A transparência deve situar-se dentro dos limites de exposição que não 
sejam conflitantes com a salvaguarda de informações (MATIAS-PEREIRA, 
2010). (TCU, 2014, p. 62). 

 

Por fim, vale fazer neste ponto um esclarecimento sobre a elaboração deste 

trabalho: a construção do quadro evolutivo de conformidade, que será apresentado 

no Capítulo 4 e servirá para verificar a conformidade de uma organização quanto às 

boas práticas de governança, tem como base o Referencial Básico de Governança 

Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (TCU, 2014) no que se 

refere à governança. 

 

2.2 OS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS 

 

Os serviços sociais autônomos se originaram no processo de industrialização 

ocorrido na década de 1940. Com o avanço da industrialização e a escassez de mão 

de obra qualificada, tornou-se necessária uma organização que capacitasse os 

trabalhadores disponíveis, já que a maioria deles dedicava-se à agricultura e não tinha 

instrução. 
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Essa necessidade surgiu em meados da década de 1940, em meio às 

alterações dos papéis dos Estados, após o término da Segunda Guerra Mundial, 

momento em que afloraram ideais coletivos contemplando direitos fundamentais aos 

seres humanos. O contexto do pós-guerra é explicitado por Brandão (1997): 

  
Há 50 anos o mundo se reorganizava após a Segunda Grande Guerra. 
Iniciada a era atômica, a palavra nuclear entrou na ordem do dia. Governos 
e economias se ajustavam, iniciando-se o período moderno, com noções 
ainda incipientes do que hoje está se definindo como globalização. Com o 
mundo dividido em dois blocos, o capitalista e o socialista, os países cada 
vez mais se deixavam interpenetrar economicamente, provocando mudanças 
nas relações de produção e alterações nas próprias classes sociais. 
(Brandão. 1997. p. 8). 

 

À época, o Brasil testemunhava, de um lado, o início da industrialização e, de 

outro, o fim de um período essencialmente agrário e rural, marcado por um crescente 

processo de urbanização nos grandes centros, motivado pelo êxodo rural. Embora 

houvesse outras referências histórico-sociais na sociedade brasileira, esse contexto 

foi essencial para a criação dos serviços sociais autônomos, que tinha como objetivo 

principal a formação de mão de obra qualificada para aperfeiçoar a industrialização e 

o comércio no Brasil. 

Nesse cenário, o Decreto-lei n° 4.048, de 22 de janeiro de 1942 (BRASIL, 

1942) criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que tinha a função 

de oferecer cursos profissionalizantes para os trabalhadores da indústria e era 

financiado com recursos advindos de contribuição sobre a folha de pagamento dos 

empregados das empresas filiadas à Confederação Nacional da Indústria (CNI). A 

CNI, entidade sindical, tinha como finalidade a organização e a supervisão das 

atividades do SENAI. 

Poucos anos mais tarde, o Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 

(BRASIL,1946a), criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o 

qual aplicou o mesmo modelo do Senai para qualificação dos trabalhadores do 

comércio, que também apresentava crescimento considerável na época. O Senac 

ficou vinculado à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC). 

Diante da incapacidade do Estado em promover serviços de saúde, lazer e 

cultura, foram criados dois serviços para atender a essas necessidades: por meio do 

Decreto-lei 9.403, de 25 de junho de 1946 (BRASIL,1946b), criou-se o Serviço Social 
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da Indústria (SESI); e pelo Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946 

(BRASIL,1946c), o Serviço Social do Comércio (SESC). 

Nos anos seguintes, utilizando-se do mesmo modelo de organização e 

financiamento, criaram-se outros serviços sociais autônomos: Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), originalmente órgão público, que foi 

transformado em serviço social autônomo pelo Decreto-lei nº 99.570, de 9 de outubro 

de 1990 (BRASIL, 1990); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado 

pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991 (BRASIL, 1991b); Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social do Transporte (Sest), criados 

pela Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993 (BRASIL, 1993); e o Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), instituído pelo Decreto nº 3.017, de 

6 de abril de 1999 (BRASIL, 1999). 

Os serviços sociais autônomos são vinculados a sua respectiva entidade 

sindical patronal: o Senai e o Sesi são supervisionados pela CNI; o Senac e o Sesc 

são supervisionados pela CNC; o Senar, pela Confederação Nacional da Agricultura 

(CNA); o Sest e o Senat, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT); e o 

Sescoop, pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). O Sebrae, não tem 

vinculação direta a nenhuma federação, mas seu conselho deliberativo é constituído 

por representantes das principais confederações (CNI, CNC, CNA), bem como 

diversas outras entidades, como Banco do Brasil (BB) e Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Essas entidades, também conhecidas como “Sistema S”, são mantidas, 

geralmente, por contribuições paraestatais, embora possam ter como fonte 

arrecadadora a dotação orçamentária ou outros meios previstos por meio de 

regulamentos próprios, o que equivale dizer que elas têm plena autonomia para 

administrar seu patrimônio. Nesse sentido, embora sejam criados por lei, estes não 

integram a Administração Pública direta nem a indireta. São, portanto, entidades de 

direito privado, mas com ampla colaboração do Poder Público, sem, entretanto, 

submeter-se a qualquer tipo de ordem superior do Estado, pois a este não se reporta 

hierarquicamente (AGUIAR, 2015). 

Meirelles (2003), sobre o tema em questão, reporta: 

 
Entre as espécies de entes de cooperação – que podem ser compreendidas 
na expressão entidade paraestatal – estão os Serviços Sociais Autônomos, 
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já existentes há muito tempo, e as organizações sociais, figura jurídica 
recente criada pela Lei 9.637, de 15.05.98. 
Serviços Sociais Autônomos – Serviços sociais autônomos são todos aqueles 
instituídos por lei, com personalidade jurídica de direito privado, para ministrar 
assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem 
fins lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por 
contribuições parafiscais. São entes paraestatais, de cooperação com o 
Poder Público, com administração e patrimônio próprios, revestindo a forma 
de instituições particulares convencionais (fundações, sociedades civis ou 
associações) ou peculiares ao desempenho de suas incumbências 
estatutárias. (Meirelles, 2003, p. 362) 

 

Nesse sentido, Cunha Junior (2006, p. 167) salienta que “essas entidades não 

prestam serviços públicos delegados pelo Estado, mas exercem atividades privadas 

de interesse público (serviços não exclusivos do Estado)”. 

Importante ressalvar que, embora os serviços sociais autônomos sejam regidos 

pela legislação privada, ante sua proximidade com o Poder Público, este último 

realizou algumas adaptações às leis públicas voltadas ao direito administrativo, de 

forma a alcançá-los (AGUIAR, 2015). Meirelles (2003) explica essa relação entre os 

serviços sociais autônomos e o Poder Público: 

 
Os Serviços Sociais Autônomos regem-se pelas normas do Direito Privado, 
com as adaptações expressas nas leis administrativas de sua instituição e 
organização. Seus empregados estão sujeitos à legislação do trabalho em 
toda sua plenitude, só equiparados a funcionários públicos para 
responsabilização criminal dos delitos funcionais (CP, art. 327, parágrafo 
único). 
Os dirigentes dos Serviços Sociais Autônomos, no desempenho de suas 
funções, podem ser passíveis de mandado de segurança (lei 1.533/51, art. 
1º, §1º), e se o ato ou contrato for lesivo ao patrimônio da entidade enseja 
ação popular com responsabilização pessoal de que o praticou ou ordenou 
sua prática (Lei 4.717/65, art. 1º e 6º). De igual forma, pela Lei 8.492/92 os 
dirigentes dos Serviços Sociais Autônomos são reputados, para fins de 
sanção por atos de improbidade administrativa, agentes públicos (art. 2º) 
devendo, ademais, apresentar declaração de bens antes da posse e do 
exercício (art. 13). (Meirelles, 2003, p. 363). 

 

Dessa forma, a obrigatoriedade da prestação de contas ao TCU é a única 

semelhança entre os serviços sociais autônomos e o Poder Público (AGUIAR, 2015). 

Dada a referência jurídico-histórica da criação dos serviços sociais 

autônomos, percebe-se que estes são um conjunto de entidades privadas ligadas ao 

setor produtivo brasileiro, com atuação na prestação de serviços de utilidade pública 

(sociais e educativas), e como já dito, não exclusivos do Estado. 

Essas entidades, para tanto, recebem recursos financeiros compulsoriamente 

pagos pelos empresários nacionais, não sendo, portanto, este recurso passível de 
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categorização de verba pública. Em resumo, trata-se de atividade privada de interesse 

público que o Estado resolveu incentivar e subvencionar. 

 

2.2.1 Recursos arrecadados pelos serviços sociais autônomos e a fiscalização pelo 

Estado 

 

Após a explanação dos conceitos e das características dos Serviços Sociais 

Autônomos, bem como de todo o contexto histórico de sua criação, é necessário 

analisar a natureza jurídica dos recursos arrecadados por seus integrantes, bem como 

a obrigatoriedade de prestar contas ao TCU. 

O Relatório de Levantamento do TCU, TC 014.248/2015-8, descreve o tema 

em questão da seguinte forma: 

 
Para o financiamento das atividades dos Serviços Sociais Autônomos, criou-
se um conjunto de contribuições parafiscais instituídas por diferentes leis. Em 
geral, essas contribuições incidem sobre a folha de salários das empresas 
pertencente à categoria profissional correspondente. As receitas das 
contribuições ao Sistema S são arrecadadas, em grande parte, pela Receita 
Federal do Brasil (RFB) que repassa os recursos às respectivas entidades, 
embora haja entidades que arrecadam essas contribuições diretamente. 
Ressalte-se, que a Constituição Federal prevê, em seu art. 240 e no art. 62 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a legitimação e a criação 
de contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, 
destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical (TCU, TC 014.248/2015-8, 2015) 

 

Como dito anteriormente, embora os serviços sociais autônomos possam 

arrecadar recursos por meio de dotação orçamentária ou outras fontes previstas em 

seus regulamentos, sua fonte principal de receitas são contribuições das categorias 

profissionais ou econômicas por eles representados. As contribuições em questão são 

instituídas pela União, tendo cunho obrigatório, nos termos do art. 149, da CF, in 

verbis: 

 
Art. 149 – Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem 
prejuízo do previsto no art. 195, §6º, relativamente às contribuições a que 
alude o dispositivo. (BRASIL, 1988). 

 

É notório que o art. 149 de nossa Carta Magna define três modalidades de 

contribuições sociais, que são: de intervenção no domínio econômico; de interesse de 
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categorias profissionais ou econômicas; e da seguridade social. Nesse sentido, 

Alexandrino e Paulo (2006) descrevem: 

 
As contribuições para os Serviços Sociais Autônomos (denominado Sistema 
S – SESI, SESC, SENAI etc.), que, segundo entendimento do STF, se 
enquadram como “outras contribuições sociais” (ou como “contribuições 
sociais gerais”), não como contribuições de seguridade social. Elas têm como 
sujeito ativo a União e sua arrecadação é repassada para os Serviços Sociais 
Autônomos (que, vale lembrar, são pessoas privadas não integrantes da 
Administração Pública). O art. 240 da Constituição expressamente exclui 
essas contribuições do regime jurídico e da destinação aos Serviços Sociais 
Autônomos, e não à seguridade social (saúde, previdência social ou 
assistência social). É interessante observar que o STF já decidiu que a 
contribuição para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE não é uma contribuição social geral, mas sim uma contribuição de 
intervenção no domínio econômico, tendo fundamento somente no art. 149 
da Constituição, não no seu art. 240 (STF, Tribunal Pleno, RE 396.266-3/SC, 
rel. Ministro Carlos Velloso, 26/11/2003). 

 

O Processo nº 016.696/2008-0 do TCU, julgado e proferido, consolidou o 

entendimento no sentido de que os recursos públicos arrecadados pelos serviços 

sociais autônomos são de natureza tributária: 

 
5.10. [...] Embora entidades do Sistema S não pertençam ao Poder Público, 
devem elas respeitar os princípios da Administração Pública – entre os quais 
se inserem os princípios da finalidade e da moralidade administrativa –, 
principalmente pelo fato de arrecadarem e utilizarem recursos públicos, 
sob a forma de contribuições sociais, que têm natureza de tributos. 
(grifos nossos) 

 

Logo, o entendimento doutrinário aponta mais uma característica dessas 

contribuições, a parafiscalidade, que pressupõe que a criação dessa contribuição é 

de exclusividade do Estado. No entanto, quem administra tal recurso é a entidade 

beneficiada, neste caso os serviços sociais autônomos (AGUIAR, 2015). Portanto, as 

contribuições destinadas aos serviços sociais autônomos estão previstos no art. 149 

da nossa Constituição Federal, sendo enquadradas como contribuições de interesse 

das categorias profissionais, tendo, portanto, como característica a parafiscalidade. 

A base de cálculo dessas contribuições tem previsão no art. 28 da Lei 

nº 8.212, 24 de julho de 1991 (Brasil, 1991a), basicamente a mesma utilizada no 

cálculo da contribuição para a Previdência Social, incidindo sobre a folha de 

pagamento do total de empregados do estabelecimento contribuinte. 

O repasse de tais contribuições era de responsabilidade do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS). No entanto, com o advento da Lei nº 11.457, de 16 de março 
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de 2007 (BRASIL, 2007), regulamentada pelas Instruções Normativas nº 566 e 567 

da Receita Federal, o repasse ficou a cargo deste órgão, como corolário da unificação 

fisco-previdenciária promovida pela lei supracitada. 

O Decreto-lei nº 9.403/1946 (BRASIL,1946b), em seu §1º, art. 3º, que atribuiu 

à CNI o encargo de criar, organizar e dirigir o Sesi, determinou que a contribuição 

sobre a folha de pagamento dos seus empregados paga pelos estabelecimentos 

contribuintes seja de 2% (base de cálculo citado no art. 28 da Lei nº 8.212/1991), e 

para o Senai o percentual destinado, sobre a mesma base de cálculo, é de 1%. Quanto 

ao Senac, a contribuição é de 1% sobre o montante da remuneração paga à totalidade 

dos seus empregados, conforme reza o art. 4º do Decreto-lei nº 8.621/1946 

(BRASIL,1946a), sendo destinados 2% ao Sesc, do mesmo montante. 

Segundo o Relatório de Levantamento do TCU, TC 014.248/2015-8, o Sesi, o 

Sesc, o Senac e o Senar contam, cada um, com 27 entidades regionais e um 

departamento nacional. Já o Senai, além desses 28, dispõe de uma regional a mais, 

o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Cetiqt), com sede no Rio de 

Janeiro. Assim, as entidades que formam os sistemas mencionados totalizam 141. 

Esse mesmo relatório apontou o crescimento dos Sistema S, seja nhoque 

respeita à importância dos serviços prestados no cenário nacional, seja no 

concernente ao volume de recursos administrados. Ainda, considerando somente 

Senai, Senac, Sesi, Sesc e Senar, os recursos gerenciados por essas entidades 

somaram R$ 27.773.576.238,73, conforme orçamentos aprovados para o exercício 

de 2015, dos quais R$ 17.260.321.588,20, ou seja, 62,15% são de recursos públicos 

(advindos de contribuição compulsória). 

No entanto, na prática, permanecem dúvidas sobre como os serviços sociais 

autônomos recebem sua principal fonte de receita, ou seja, sobre a natureza das 

contribuições destinadas a essas entidades.  

O TCU (2010), por oportunidade da apreciação da TC nº 007.469/2010-1, 

relata: 

 
Os Serviços Sociais Autônomos, a despeito de integrarem a categoria de 
entidades paraestatais, prestam contas ao TCU e submetem-se ao controle 
previsto nos arts. 70, parágrafo único, e 71, inciso II, da Constituição Federal, 
183 do Decreto-lei n. 200/1967 e 5º, inciso V, da Lei n. 8.443/1992. 
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Nesse contexto, Sextos (2016) afirma que “os recursos dos Serviços Sociais 

Autônomos são sempre públicos e jamais integraram os cofres públicos e o orçamento 

do governo”, ou seja, estes não deveriam ser confundidos com receita pública, não 

devendo ter ingerência do Estado. 

A interpretação equivocada do tema em questão é recorrente; até mesmo 

funcionários públicos do TCU fizeram remissão no Acórdão do TC 010.375/2014-7 a 

premissas equivocadas, que na sequência foram identificadas e corrigidas pelo 

Ministro Presidente do TCU (2014) em trecho do referido acórdão, transcrito a seguir: 

 
Passo à análise de mérito propriamente dita, o que faço para dizer que a 
instrução partiu de premissas equivocadas, afetando suas conclusões. 
Colaciono algumas delas: a) os funcionários da indústria, comércio, 
transporte e outros têm seus salários descontados entre 0,3 a 2,5% a título 
de contribuição ao sistema; b) são mantidos por recursos públicos; c) os 
funcionários do Sistema S não podem ter benefícios superiores aos próprios 
funcionários que suportam todo o sistema, d) a manutenção do Sistema S 
também é suportada por dotações orçamentárias. 
Tais exemplos bastam para afastar as conclusões postas na instrução. É que 
os funcionários da indústria, comércio e transporte nada descontam de seus 
salários; os recursos não são públicos, mas apenas decorrentes de 
compulsoriedade legal, tal como a contribuição sindical; os benefícios pagos 
pelo Sistema S a seus empregados nada têm a ver com os dos funcionários 
das categorias profissionais relacionadas, uma vez que estes não suportam 
todo o sistema. Ademais, o sistema é financiado com recursos patronais, 
sendo as dotações orçamentárias residuais transferidas voluntariamente por 
convênios e, portanto, com finalidade específica. Sequer o Pronatec pode ser 
tido como exemplo desta última hipótese. 

 

De acordo com Sextos (2016), em parecer jurídico solicitado pelo Sesi ao 

jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho quanto à contribuição destinada aos serviços 

sociais autônomos, este se manifestou afirmando que tais contribuições não se 

caracterizam como recurso público: “Nem ‘dinheiro público’, nem ‘dinheiro do 

trabalhador’, como alegam críticos mal informados”. O jurista acrescenta: “o SESI de 

modo algum estaria gerindo ‘dinheiro público’”. Realmente, a contribuição que o 

mantém não integra a título algum a receita do Estado, não é o produto de uma 

transferência que o Estado lhe repassa, até porque a passagem dos recursos pelo 

INSS é meramente procedimental.  

Nesse sentido, Sextos (2016) afirma que o TCU deve ficar adstrito à análise 

do destino e da utilização dos recursos no atingimento das finalidades da entidade, ou 

seja, esta prestação deve ser finalística. 

Corroborando esse entendimento, o Ministro Aroldo Cedraz no voto do TC 

010.375/2014-7, em um tom de crítica relatou em 2014: 
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Relembro de passagem de meu Voto, no qual falei de nossa tentação 
publicista de declarar a autonomia e a liberdade de autogestão do Sistema, 
falando da inaplicabilidade de normas como a Lei 8.666/1993, averbando, 
contraditoriamente, que o Sistema só está submetido aos princípios da 
Administração Pública. Ora, se são privados não estão regidos por princípios 
da Administração Pública. Prova é que eles não se submetem ao princípio da 
legalidade administrativa. Ao contrário, quando falamos em princípios da 
moralidade, da legitimidade, da eficiência, estamos a falar de meta- 
princípios, aplicáveis a todos indistintamente. Aos incrédulos dou um 
exemplo: quando a lei fundamental declara o direito fundamental à 
propriedade, ao mesmo tempo declara a função social da mesma, dizendo 
desapropriáveis as propriedades improdutivas. Nada mais está a falar o texto 
constitucional do que a produtividade (eficácia e eficiência) na iniciativa 
privada. O mesmo se pode dizer do instituto da encampação de empresas. 
E por vezes declaramos solenemente a autonomia e a auto-gestão dos 
integrantes do Sistema S Sindical, associada à inaplicabilidade da lei de 
licitações, mas quando analisamos as normas internas de licitações, parece 
que só entendemos como lícito o que for similar à Lei 8.666. Em síntese, 
serão livres se editarem regulamentos quase idênticos à Lei de Licitações e 
Contratos.  
[…]  
Quero com isso dizer que é chegada a hora, ainda que tardia, de a sociedade 
tomar as rédeas em suas mãos. No Sistema S Sindical o controle deve ser, 
por excelência, dos integrantes do Sistema, ou seja, dos empresários dele 
contribuintes. 

 

Portanto, tem-se que a obrigatoriedade dos serviços sociais autônomos de 

prestar contas, finalísticas, ao TCU, por determinação expressa no art. 70, parágrafo 

único da Constituição Federal, em nada afeta sua natureza de entidade tipicamente 

privada, tampouco a Administração Pública tem ingerência na gestão e nos valores, 

uma vez que essas entidades têm autonomia, própria de entidades privadas. 

 

2.3  Identidade organizacional dos serviços sociais autônomos 

 

Muito se questiona a natureza jurídica dos serviços sociais autônomos, o que 

pelo exposto, ficou claro que se trata de pessoa jurídica com direito privado, no entanto 

com prestação de contas como empresa pública. Nesse cenário, as organizações 

podem apresentar configurações híbridas de modos distintos e por diferentes causas. 

De acordo com Wood Jr. (2010), o termo “organização híbrida” recebe alguns 

tratamentos no campo da gestão e da administração quando as organizações 

trabalham na interface entre os setores públicos e privados, de forma que atendam 

paralelamente interesses públicos e demandas comerciais, a exemplo de 

universidades públicas que prestam serviços de consultoria para empresas privadas 

ou centros de pesquisas que subsidiam estudos. O autor acrescenta que entidades 
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que combinam características de organizações sociais ou sem fins lucrativos com 

caraterísticas de empresas privadas também são consideradas “híbridas”, citando 

como exemplo as empresas norte-americanas Fannie Mae e Freddie Mac. 

Wood Jr. (2010) ainda menciona organizações em que o hibridismo se 

encontra no sistema de governança, com sobreposição das características dos 

sistemas público, privado e/ou social em uma mesma entidade. Tal hibridismo 

organizacional está presente de forma relevante nos serviços sociais autônomos. 

Já Seibel (2015) defende que o hibridismo organizacional também pode ser 

identificado sob a forma de arranjos institucionais formais ou informais de 

sobreposição de características dos modelos de governança. Isso revela vantagens e 

desvantagens eventuais advindas das patologias do hibridismo, uma vez que os 

gestores encontram dificuldades para enfrentar tais situações. Para o autor, a 

sobreposição de características dos diferentes setores formais pode ser exemplificada 

pelos elementos reportados no Quadro 12. 

 
QUADRO 12 – A PERSPECTIVA CENTRADA NO SETOR 

 
Setores sobrepostos Exemplos 

Estado / empresas privadas Empresas privadas, parcerias 
público-privadas 

Organização privada / sociedade sem fins lucrativos Fundações 
Sociedade sem fins lucrativos / Estado Associações voluntárias 
Organização privada / sociedade sem fins lucrativos / Estado Cooperativas 

FONTE: Seibel (2015). 

 

Seibel (2015) destaca que o hibridismo informal se baseia menos na estrutura 

formal das organizações e é mais centrada nos mecanismos de governança. Entende 

o autor que os mecanismos típicos de governança (os chamados “princípios”) das 

organizações privadas, dos órgãos públicos e das sociedades civis não aparecem na 

sua forma pura, mas conjugados, conforme registrado no Quadro 13. 

 
QUADRO 13 – A PERSPECTIVA CENTRADA NO MECANISMO 

 
Combinação de governança específica – 

Mecanismos 
Exemplos 

Concorrência e troca / reciprocidade em ambiente 
hierárquico 

Política burocrática, regimes de 
ocupação, colonialismo 

Concorrência / rivalidade em organizações sem fins 
lucrativos 

Mercados para a caridade 

Hierarquia / autoridade / coerção / organização privada  Oligopólios, hegemonia 
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QUADRO 13 – A PERSPECTIVA CENTRADA NO MECANISMO 
 

Combinação de governança específica – 
Mecanismos 

Exemplos 

Hierarquia / autoridade / coerção / ambiente 
participativo 

Oligarquia em organizações de base 

Participação / envolvimento da base em ambiente 
hierárquico 

Cooptação na burocracia pública, 
liderança participativa 

Participação / envolvimento da base em ambiente 
competitivo 

Cidadania corporativa, gestão da 
diversidade 

FONTE: Seibel (2015). 

 

Considerando o exposto, uma organização híbrida se constitui pela atuação 

associada de vários grupos de interesses, cada um com seu pleito identitário. Nesse 

sentido, a estrutura de governança de uma organização híbrida se define pelo modo 

como os gestores e funcionários compreendem tal identidade, passando a agir de 

acordo com os princípios típicos de cada identidade. 

É da complexidade desse cenário que surgem os diversos entendimentos 

quanto à natureza jurídica dos serviços sociais autônomos, principalmente no que se 

refere ao uso do poder e jogo político para designá-los como organização estatal. 

Referem-se a isso as recomendações previstas no Acórdão 699/2016 pelo TCU a tais 

entidades. 

Como expresso anteriormente, os serviços sociais autônomos estão 

obrigados a prestar contas de suas ações; daí a necessidade de uma estrutura de 

governança sólida e transparente. Eis aí a razão para elaborar e aplicar uma 

ferramenta que identifique os níveis de conformidade na entidade pesquisada, de 

forma a identificar recomendações e procedimentos que indiquem um norte para que 

seus gestores tomem decisões assertivas, em atendimento às recomendações do 

TCU. 

 

2.3.1 A firma e o conflito de agência 

 

Antes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (conhecida como “Novo 

Código Civil” – BRASIL, 2002), para se denominar uma empresa cuja criação e 

responsabilidade era exclusiva de seu único proprietário, utilizava-se a expressão 

jurídica “firma individual”. Na legislação em vigor, essa expressão foi substituída por 

“empresário individual”. Nesse contexto, a caracterização da firma está em 
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compreender a essência do que é uma organização com fins lucrativos no contexto 

da sociedade. 

As empresas ou instituições se diferenciam nos aspectos organizacionais da firma, 

segundo as definições teóricas da economia. Não se trata de uma mera configuração, 

pois essas organizações padecem com o conflito de agência entre seus integrantes. 

No Brasil, dentre os tipos mais conhecidos, as empresas, em sua maioria, são 

juridicamente constituídas sob a forma de sociedades. Sendo as mais conhecidas a 

sociedade limitada e a sociedade anônima, esta última regida pela Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976 (BRASIL,1976), com modificações introduzidas pelas Leis nº 

9.457, de 5 de maio de 1997 (BRASIL,1997) e nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 

(BRASIL, 2001). 

De acordo com Lopes (2004, p. 171), o conflito de agência “surge quando os 

agentes ligados à empresa possuem interesses contrastantes e ao colocar seus 

interesses pessoais em primeiro lugar acabam por prejudicar o andamento da 

organização”. Conclui-se que se tem um conflito de agência quando o agente provedor 

do capital e o agente responsável pela gestão organizacional divergem sobre 

questões fundamentais à condução e à finalidade do negócio ou quando existe entre 

eles um desalinhamento de interesses. 

Em situações como a descrita, o comportamento da empresa é semelhante 

ao de um mercado, que é o resultado de um complexo processo de equilíbrio 

(JENSEN; MECKLING, 1976). A esse respeito, Lopes (2004, p. 173) esclarece que “a 

empresa é vista como um conjunto de contratos entre os diversos participantes. Cada 

participante contribui com algo para a firma e em troca recebe sua parte no bolo”. Isso 

significa que, segundo essa teoria, empregados contribuem com seu trabalho e, em 

troca, são remunerados; acionistas fazem aportes de capital e recebem dividendos e 

ganhos de capital; fornecedores concedem produtos ou serviços e recebem por isso; 

o governo, por sua vez, se empenha para garantir a estabilidade institucional e 

arrecada tributos. 

Dessa forma, o conflito de agência é uma forte razão para o fortalecimento 

das boas práticas de governança (FONTES FILHO, 2014) ainda que apresente 

características diferentes quando percebido nos serviços sociais autônomos. O 

modelo que melhor representa os serviços sociais autônomos é o proposto por 

Bradley et al. (2003) ao se referirem ao terceiro setor, que também não conta com a 

figura do acionista (SLOMSKI, 2005), conforme ilustrado na Figura 8. 
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FIGURA 8 – RELAÇÃO PRINCIPAL E AGENTE NOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS 

 
FONTE: Adaptado de Bradley et al. (2003). 

 

De acordo com Fischer (2002), a demanda por serviços e produtos eficazes é 

o maior desafio a ser enfrentado por essas organizações. 

Vellosso (2014) descreve que “a transparência sobre decisões que orientam 

as atividades empresariais e a equidade no acesso à empresa e às informações 

divulgadas são cada vez mais exigidas". Logo, esses são os dois principais desafios 

dessas organizações no desempenho de suas atividades. 

Corroborando o que está representado na Figura 8, o TCU (2014) declarou 

que os serviços sociais autônomos são entidades de caráter social; portanto, não se 

comparam a empresas, uma vez que seus objetivos não se assemelham àqueles dos 

setores empresariais, sua atividade não é submetida aos riscos da atividade 

econômica e de operação. Dessa forma, “assemelham-se às fundações, que de modo 

algum podem ter fins lucrativos e, por consequência, as benesses de empresas que 

exploram a atividade econômica (TC 010.375/2014-7)”.  

Dessa forma, todo e qualquer recurso disponível nos serviços sociais 

autônomos deve ser revestido para os mesmos objetivos finalísticos dessas 

entidades, a fim de melhorar o atendimento e os serviços aos beneficiários dos 

programas. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa aqui utilizada é do tipo descritivo e constituiu-se em um estudo de 

caso realizado em uma entidade componente dos serviços sociais autônomos, 

valendo-se, para tanto, do método quantitativo e da elaboração de uma ferramenta 

denominada Quadro de Estágio de Conformidade (QEC). 

O QEC, em sua concepção, tem como premissa avaliar e demonstrar de forma 

dinâmica e simplificada, mas com objetividade, o estágio de conformidade de qualquer 

organização quanto às boas práticas de governança. Trata-se de uma ferramenta de 

matriz bidimensional de grande valia para entender o momento da entidade 

pesquisada. 

Para a estruturação do QEC, foram contemplados os mecanismos e seus 

componentes dispostos no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 

Entidades da Administração Pública (TCU, 2014). Desse modo, o QEC, elaborado 

especialmente para este trabalho, é composto de três mecanismos e dez 

componentes.  

Cada componente do QEC conta com cinco estágios de conformidade 

definidos por média aritmética e percentuais de intervalo, com o propósito de se 

determinar o nível de concordância, seja pela análise documental, seja pela 

percepção dos gestores manifestada no questionário aplicado. Dessa forma, após o 

enquadramento no QEC, é possível também comparar os resultados da análise 

documental e a percepção dos gestores quanto às boas práticas de governança.  

Em conformidade com os objetivos deste trabalho, a pesquisa tem caráter 

descritivo, tendo como primeiro ato a pesquisa bibliográfica e a documental, as quais, 

segundo Santos (2007), são as mais comuns como procedimento de coleta de dados. 

Isso se fez necessário para compreender as recomendações do Tribunal de Contas 

da União (TCU), bem como a constituição dos serviços sociais autônomos, pois isso 

era de extrema relevância para se compreender a entidade objeto do estudo de caso. 

Na sequência, foi elaborado um questionário, que foi respondido por 

colaboradores com cargo de confiança, conforme definido na política de Recursos 

Humanos da entidade pesquisada. Essa ferramenta serviu ao objetivo de identificar o 

nível de conhecimento das lideranças da entidade pesquisada quanto aos 

mecanismos e boas práticas de governança. Esse questionário foi adaptado e 
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contextualizado em conformidade com aquele comumente aplicado pelo TCU, 

integrante do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 

Administração Pública (TCU, 2014). Na sequência, fez-se a interpretação estatística 

dos dados. 

Nesse contexto, a presente pesquisa se desenvolveu pela análise documental 

e também por informações obtidas com o questionário citado, o qual foi respondido 

por gestores designados na entidade em questão. Para proceder à análise estatística, 

o questionário foi tabulado em escala Likert, utilizando-se para a aplicação do 

questionário o programa Forms e planilhas eletrônicas (Excel) para tratamento dos 

dados. 

Por fim, para demonstrar os resultados encontrados, bem como o devido 

enquadramento na ferramenta criada para este trabalho, foi utilizado o gráfico de radar 

com valores atribuídos para cada um dos dez componentes distribuídos nos três 

mecanismos de controle, conforme disposto no Referencial Básico de Governança 

Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (TCU, 2014). 

 

3.1 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS OU VARIÁVEIS 

 

Neste estudo, as principais categorias analíticas identificadas com base no 

problema de pesquisa são: governança corporativa e serviços sociais autônomos. 

Para a primeira unidade de análise – governança corporativa –, foram 

elencadas as seguintes categorias: 

a) conceituação; 

b) princípios de governança; 

c) governança no setor público; 

d) práticas e perspectivas da governança corporativa; 

e) componentes e práticas dos mecanismos de governança; 

f) aspectos históricos; 

g) instâncias de governança; 

h) componentes da governança. 

Na segunda unidade de análise – serviços sociais autônomos –, foram 

arroladas as categorias que seguem: 

a) marco histórico; 

b) conceitos de serviços sociais autônomos; 
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c) recursos arrecadados pelos serviços sociais autônomos e fiscalização pelo 

Estado; 

d) identidade organizacional dos serviços sociais autônomos; 

e) firma e conflito de agência; 

f) aspectos legais e históricos; 

g) fundamentação teórica. 

A seguir, nos Quadros 14 e 15, são definidas respectivamente as categorias 

vinculadas às unidades de análise governança corporativa e serviços sociais 

autônomos. 

 
QUADRO 14 – CATEGORIASDA UNIDADEDE ANÁLISE GOVERNANÇACORPORATIVA 

 
Categoria Definição 

Conceituação Refere-se a termos gerais, o constructo, que define o que vem a ser 
Governança Corporativa. 

Princípios de governança Refere-se a elementos que direcionam a governança corporativa, 
correspondem a processos, costumes, políticas, leis e instituições 
que são determinantes para condução de uma organização. Logo, 
do ponto de vista do conceito de governança, o princípio é a busca 
do aperfeiçoamento do comportamento das pessoas e das 
instituições (Alves, 2001). 

Governança no setor público Refere-se a um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 
controle que são colocados em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade e que, se bem 
observadas, podem incrementar o desempenho de órgãos e 
entidades públicas (TCU, 2014). 

Práticas e perspectivas da 
governança corporativa 

Refere-se a um conjunto de princípios consolidados na maioria das 
legislações internacionais, no entanto, no Brasil, os princípios 
fundamentais da boa governança são recomendados pelo IBGC – 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015). 

Componentes e práticas dos 
mecanismos de governança 

Refere-se a mecanismos de liderança, estratégia e controle, que na 
prática avalia, direciona e monitora a atuação da gestão 
organizacional (TCU, 2014) 

FONTE: O autor (2020). 
 

QUADRO 15 – CATEGORIAS DA UNIDADE DE ANÁLISE SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS 
 

Categoria Definição 
Marco histórico Refere-se aos principais fatores históricos que marcaram a criação 

dos Serviços Sociais Autônomos ao longo dos últimos anos. 
Conceitos sobre os serviços 
sociais autônomos 

Refere-se à definição de sua natureza jurídica e finalística que, 
embora sejam criados por lei não integram a Administração Pública 
direta, nem tampouco indireta (AGUIAR, 2015). 

Recursos arrecadados pelos 
serviços sociais autônomos e 
fiscalização pelo estado 

Refere-se ao entendimento doutrinário e características da 
contribuição compulsória destinadas aos Serviços Sociais 
Autônomos, bem como da fiscalização da utilização destes recursos 
pelo TCU. 

FONTE: O autor (2020). 
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Pormenorizadas as categorias de análise desta pesquisa, cabe apresentar o 

delineamento e a organização em etapas para a realização deste estudo. 

  

3.2 DELINEAMENTO E ETAPAS DE PESQUISA 

 

Considerando sua natureza, este estudo pode ser classificado como 

“institucional”, por envolver a análise de boas práticas de governança. No Quadro 16, 

estão dispostas as principais macroetapas de pesquisa realizadas para a execução 

deste trabalho, tendo em vista o problema de pesquisa, seus objetivos e seu 

delineamento. 

 
QUADRO 16 – FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA PESQUISA 

 
Fase 1 Definição o problema de pesquisa e dos objetivos geral e específicos. 
Fase 2 Elaboração e fundamentação dos conceitos teóricos do tema pesquisado. 

Fase 3 
Seleção da entidade a ser pesquisada: 

 Estudo de caso realizado em uma entidade componente dos serviços sociais 
autônomos. 

Fase 4 Delineamento da pesquisa. 

Fase 5 

Estruturação do Quadro de Estágio de Conformidade (QEC). 
Coleta, tratamento e análise de dados: 

 Pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. 
 Pesquisa bibliográfica e de documentos oficiais da entidade, relatórios de 

gestão, sítios eletrônicos, mídias próprias e impressas. Fontes oficiais da 
Legislação brasileira e periódicos de relevância nacional. 

 Estruturação de questionário aplicado a gestores da entidade pesquisada, 
totalizando uma amostra de 69 colaboradores, com índice de resposta de 84% 
da amostra. 

 Organização e avaliação das informações adquiridas por meio de pesquisa 
documental e questionário aplicado na entidade pesquisada. 

 Análises quantitativas feitas com emprego de ferramentas estatísticas, 
embasadas nos resultados obtidos por meio do questionário aplicado.  

Fase 6 

Avalição das análises: 
 Comparação das práticas de governança recomendadas pelo TCU com as 

adotadas pela entidade pesquisada, tendo como base a análise da 
documentação oficial da instituição. 

 Cotejo entre as boas práticas de governança adotadas pela entidade 
pesquisada registradas em documentos da instituição e a percepção dos 
gestores identificada no questionário aplicado. 

Fase 7 

Apuração dos resultados e das conclusões apuradas: 
 Formulação das sugestões finais levando em conta as recomendações do 

TCU e as práticas adotadas pela entidade pesquisada. 
 Sugestão de ações de melhoria com base no resultado apurado em 

consonância às recomendações do TCU, visando à melhoria nos processos 
quanto ao tema pesquisado. 

 Proposição de temas e recomendações para trabalhos futuros. 
FONTE: O autor (2020). 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O tema desta pesquisa é de relevância notória. Para abarca-lo, foram 

utilizados diversos instrumentos de pesquisa adequados ao problema de pesquisa: 

a) Pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se de artigos, teses e 
dissertações relacionadas ao tema de pesquisa – Leitura exaustiva do 

material disponível que trata do tema pesquisado, como artigos, teses, 

dissertações, manuais, documentos acadêmicos e legislação nacional e 

internacional. 

b) Análise de documentos oficiais da entidade pesquisada – Exame de 

documentos disponibilizados pela entidade pesquisada e de outras 

entidades dos serviços sociais autônomos para atendimento dos objetivos 

deste trabalho. Os resultados apurados constam no Quadro 21. 

c) Elaboração de questionário estruturado de acordo com o Referencial 
Básico de Governança do TCU – Instrumento estruturado por meio de 

formulário eletrônico, com perguntas e alternativas de respostas 

previamente definidas (múltipla escolha), o que permitia ao respondente 

optar pela resposta que mais se adequava a sua percepção do tema 

abordado. O questionário foi aplicado a uma população de 69 gestores da 

entidade pesquisada. O modelo do questionário aplicado encontra-se no 

Apêndice 1. 

 

3.3.1 Questionário estruturado aplicado aos gestores da entidade pesquisada 

 

Para a pesquisa, foi elaborado um questionário estruturado que continha 

questões de múltipla escolha, subdivididos em quatro grupos (ver Apêndice 1). Esse 

instrumento consiste em uma adaptação dos questionários comumente aplicados pelo 

TCU, em conformidade com o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos 

e Entidades da Administração Pública (TCU, 2014).  

Esse modelo de questionário foi o escolhido para esta investigação porque, 

embora sejam de direito privado, como já pacificado pelo TCU, os serviços sociais 

autônomos devem prestar contas de suas ações. Prova disso é a decisão proferida 

no Acordão 699/2016 que imputa recomendações a essas entidades. 
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O questionário foi encaminhado por mensagem eletrônica aos gestores da 

entidade pesquisada. No corpo da mensagem estavam expressas para o respondente 

instruções e esclarecimentos sobre o tema abordado. Ao finalizar o preenchimento do 

questionário, o respondente recebia automaticamente uma mensagem de 

agradecimento e suas respostas ficavam disponíveis para tratamento dos dados, 

posteriormente dispostos em planilha eletrônica. 

O grupo de informantes da pesquisa foi composto de 69 gestores da entidade, 

entre eles diretores, assessores, gerentes de área, gerente executivo e assistente de 

gerentes, todos com função gratificada. A entidade emprega aproximadamente 1.700 

funcionários, e seu quadro de gestores representa cerca de 4% dessa população. 

Para a aplicação do questionário, alguns cuidados foram tomados para evitar 

ou, ao menos, minimizar possíveis desconfortos ou insegurança por parte dos 

gestores respondentes. Também houve a preocupação de se evitar a abordagem de 

conflitos de interesses, que, caso existissem, inibiriam ou impediriam respostas 

espontâneas esperadas para o trabalho proposto. 

Ressalta-se que isentar a figura, a área de atuação do pesquisador, foi o 

primeiro cuidado tomado. Por essa razão, na composição da mensagem enviada aos 

gestores constava um endereço eletrônico para acesso ao questionário e uma 

explanação sobre a forma livre de escolher as assertivas. O texto elaborado 

apresentava de forma simples e objetiva em que consistia a pesquisa, explicitando 

que o propósito era exclusivamente científico e profissional, mas que os resultados 

poderiam ser utilizados pela entidade como base para uma proposta de 

desenvolvimento. 

Da população de 69 gestores, 58 responderam ao questionário. 

Considerando-se que a mensagem eletrônica foi enviada em 24 de janeiro de 2020, 

com pedido de colaboração reforçado no dia 31 do mesmo mês e com processo 

finalizado em 14 de fevereiro do mesmo ano, obteve-se 84% de respondentes. 

Os resultados, bem como a forma de enquadramento, podem ser visualizados 

na apresentação de algumas descrições, especulações, análises e conclusões 

dispostas nas subseções a seguir.  
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3.3.2 Pesquisa de todas as recomendações do TCU, previstos no Referencial Básico 

de Governança do TCU e o enquadramento da entidade pesquisada no Quadro 

de Estágio de Conformidade (QEC) quanto às práticas de governança adotada 

 

Para compreender e mensurar o nível de conformidade da entidade 

pesquisada, foram propostos estágios de conformidade que a entidade poderia atingir 

no atendimento às práticas recomendadas, partindo de um marco inicial e finalizando 

em dado momento em que pode ser considerada referência entre os serviços sociais 

autônomos. 

Paralelamente à definição dos estágios, estabeleceram-se critérios de 

práticas de governança conforme recomendação do TCU, ou seja, considerando-se 

seus componentes de controle. Somente dessa forma foi possível entender em qual 

estágio de conformidade a entidade estava enquadrada. Por não existir estudo 

semelhante nos serviços sociais autônomos, foi utilizado o Referencial Básico de 

Governança do TCU (TCU, 2014), conforme mencionado no referencial teórico. 

 

3.3.3 Procedimentos de tratamento e análise de dados 

 

Os dados coletados foram compilados de maneira estruturada, com a 

intenção de se compreender e responder o objeto da pesquisa.  

No estudo de caso em questão, os dados foram coletados, tratados e 

analisados com o apoio de um questionário aplicado aos gestores da entidade 

pesquisada (disponível na íntegra no Apêndice 1). O questionário foi estruturado para 

análise de indicadores demográficos como: local de atuação; função de gestão; 

estado civil; sexo; nível de escolaridade; e tempo de trabalho na entidade pesquisada.  

O questionário contém 144 assertivas, que, em seu conjunto, serviram ao 

propósito de identificar o conhecimento dos gestores quanto às boas práticas de 

governança em atendimento ao Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos 

e Entidades da Administração Pública (TCU, 2014), elaborado para este trabalho. 

Na análise documental, foram levantados e examinados documentos oficiais 

de uma entidade componente dos serviços sociais autônomos. Alguns dos 

documentos pesquisados estão disponíveis nos sítios eletrônicos oficiais dos serviços 

sociais autônomos e mídias próprias impressas. Foram pesquisadas também as 
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fontes oficiais da legislação brasileira e periódicos de relevância nacional para 

entender a criação, a proposição e as finalidades dos serviços sociais autônomos. 

Buscou-se fazer interpretações dos dados encontrados por meio dos 

procedimentos citados, bem como inferências que permitissem, ao final, estabelecer 

conclusões sobre a pesquisa em tela, levando em consideração seus objetivos gerais 

e específicos. Nesse sentido, o Quadro 17 demonstra a metodologia desenvolvida 

para o estudo dos objetivos específicos definidos neste trabalho, de forma a 

apresentar os resultados propostos para cada um desses objetivos.  

 
QUADRO 17 – RESUMO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS NESTE 

TRABALHO 
 

Objetivo específico Tipo de coleta Tipo de análise Resultado 
Desenvolver uma 
ferramenta que 
permita avaliar o 
estágio de 
conformidade de uma 
entidade componente 
dos serviços sociais 
autônomos tendo em 
vista as 
recomendações do 
TCU. 

Pesquisa bibliográfica 
e da 
legislação vigente 
sobre o tema 
pesquisado. 

Identificação por meio 
de pesquisa 
bibliográfica de 
metodologias 
relevantes utilizadas 
pelas entidades e 
avaliar sua aplicação 
no atendimento às 
recomendações do 
TCU, consonante ao 
contexto do objetivo 
geral deste trabalho. 

Apresentação de uma 
ferramenta (Quadro do 
Estágio de 
Conformidade – QEC) 
que possibilite à 
entidade identificar e 
avaliar quais práticas 
de governança já 
utiliza e quais 
necessita desenvolver, 
considerando os 
estágios de 
conformidade 
propostos e os 
componentes 
contemplados no 
QEC, tendo em vista 
as recomendações do 
TCU. 

Determinar o estágio 
de conformidade com 
base na análise 
documental disponível. 

Análise documental. Avaliação qualitativa 
por meio da análise 
documental. 

Apresentação de um 
diagnóstico da 
conformidade da 
entidade pesquisada 
no que toca às 
práticas de 
governança existentes 
(documental) para 
atendimento às 
recomendações do 
TCU. 
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QUADRO 17 – RESUMO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS NESTE 
TRABALHO 

 
Objetivo específico Tipo de coleta Tipo de análise Resultado 

Avaliar a percepção 
dos gestores da 
entidade sobre as 
práticas de 
governança ora 
adotadas em relação 
áquelas 
recomendadas pelo 
TCU, com emprego da 
ferramenta 
desenvolvida. 

Estruturação de 
questionário em 
conformidade com o 
Referencial Básico de 
Governança Aplicável 
a Órgãos e Entidades 
da Administração 
Pública do TCU. 

Avaliação quantitativa 
dos resultados 
encontrados no 
questionário, 
utilizando-se de 
pontuações médias 
calculadas em cada 
uma de suas 
questões.  

Apresentação de um 
diagnóstico da 
percepção dos 
gestores da entidade 
pesquisada sobre as 
práticas de 
governança existentes 
comparadas às 
recomendações do 
TCU. 

Elaborar uma lista de 
sugestões ou 
propostas de ações 
para aperfeiçoamento 
das boas práticas já 
existentes na 
entidade. 
 

Análise documental e 
aplicação de  
questionário 
estruturado. 
 

Comparação do 
resultado da pesquisa 
documental com o 
resultado do 
questionário aplicado 
aos gestores, 
considerando os 
parâmetros dados 
para cada estágio de 
conformidade. 
Avaliação e 
comparação das 
práticas com o 
enquadramento de 
conformidade criado 
para este fim. 
Proposição de ações 
de aperfeiçoamento 
tendo como referência 
as ações 
recomendadas pelo 
TCU. 

Proposição de ações 
que norteiem os 
gestores no 
desenvolvimento de 
boas práticas de 
governança para 
atender às 
recomendações do 
TCU, elevando o nível 
de conhecimento e 
compreensão dos 
gestores à respeito 
dessas práticas. 

FONTE: O autor (2020). 
 

Utilizaram-se as informações levantadas na pesquisa bibliográfica para a 

estruturação do QEC, o qual foi subdividido em dez componentes. O QEC, por sua 

composição, permite estimar qualitativamente o estágio de conformidade de uma 

entidade quanto às boas práticas de governança recomendadas pelo TCU (2014), em 

atendimento ao Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 

Administração Pública em determinado momento. Posteriormente, as informações 

constantes no QEC foram comparadas com os documentos oficiais internos, 

disponibilizados pela entidade pesquisada. Interessava avaliar os procedimentos 

propostos pelo QEC efetivamente praticados pela entidade. A Figura 8 apresenta os 

passos do desenvolvimento do QEC. 
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FIGURA 8 – DIAGRAMA DA SEQUÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO QEC 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Quanto ao questionário aplicado aos gestores para entender sua percepção 

sobre os procedimentos praticados pela entidade para atender às recomendações do 

TCU, as assertivas foram compostas obedecendo-se à mesma lógica do QEC. Além 

disso, o questionário foi analisado estatisticamente por meio da tabulação obtida 

através de aplicação da escala Likert composto por cinco estágios. Para a população 

de respondentes desta pesquisa (69 gestores), a amostra considerada ideal foi de 

80%. 

Dessa forma, na análise quantitativa, foi possível avaliar o nível de percepção 

dos gestores para cada componente do QEC, bem como identificar os estágiosem 

que há mais discrepância de percepção no enquadramento entre os gestores em 

comparação com o apurado pela análise documental da entidade pesquisada.  

Essa análise, em seu último estágio, permitiu verificar se os esforços de 

atendimento às boas práticas de governança recomendadas pelo TCU são percebidos 

pelos gestores da entidade pesquisada. 

 

3.3.4 Conceito do Quadro do Estágio de Conformidade (QEC) no atendimento às 

recomendações do TCU 

 

O QEC é uma ferramenta especialmente desenvolvido para avaliar e 

demonstrar o estágio de conformidade da entidade pesquisada quanto às boas 

práticas de governança. De matriz bidimensional, o QEC foi de grande valia para 

entender o momento em que se encontra a entidade pesquisada no que se refere às 

recomendações do TCU conforme disposto no Referencial Básico de Governança 

Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (TCU 2014). 

Estágios de Conformidade Estágios de conformidade Critérios para definição do
estágio de conformidade

- Levantamento bibliográfico
- Descrição dos estágios de - Média aritmética

- Recomendações do TCU    conformidade de acordo com as - Definição do % dos intervalos
   categoria de boas práticas de governança

QEC

- Correlacionar os estágios de
- Definição dos estágios    conformidade com as categorias - Determinação do nível de concordância

   de boas práticas de governança - Apuração da frequências do valores
- Descrição dos estágios definidos    para cada questão do questionário

   aplicado aos gestores

Critérios/categorias de boas Critérios/categorias de boas Nível de concordância para
práticas de governança práticas de governança cada categoria de controle

Co
rre

laç
ão

Co
rre

laç
ão

Início
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O QEC foi dividido em dez componentes, os quais integram três mecanismos 

de controle dispostos no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 

Entidades da Administração Pública (TCU 2014). Especificados, esses componentes 

foram comparados com aqueles praticados pela entidade pesquisada. O agrupamento 

dos componentes em seu respectivo mecanismo pode ser visualizado no Quadro 18, 

a seguir. 

 
QUADRO 18 – AGRUPAMENTO DOS COMPONENTES EM SEU RESPECTIVO MECANISMO 

 

 Componente Definição 

M
ec

an
is

m
o 

Li
de

ra
nç

a 

Pessoas e competências Transparência no processo de seleção, capacitação e 
avaliação de gestores. 

Princípios e 
comportamentos 

Existência de Código de ética, monitoramento e 
avaliação comportamental. 

Liderança organizacional Diretrizes de avaliação, direcionamento e 
monitoramento. 

Sistema de governança Delimitação de papéis e responsabilidades da alta 
administração. 

Es
tr

at
ég

ia
 

Relacionamento com partes 
interessadas 

Diretrizes para a abertura de dados e informações e 
canais de comunicação com partes interessadas. 

Estratégia organizacional Definição de modelo de gestão, estratégias, 
monitoramento e avaliação de estratégias e indicadores 
de desempenho. 

Alinhamento 
transorganizacional 

Seleção de mecanismos de atuação conjunta para 
formulação, implementação, monitoramento e avaliação 
de políticas. 

C
on

tr
ol

e 
 

Gestão de riscos e controle 
interno 

Composição de sistema de gestão de risco e controle 
interno com monitoramento pela mais alta instância 
interna de governança. 

Auditoria Interna e externa Definição de atividade independente e objetiva de 
avaliação e consultoria. 

Accountability e 
transparência 

Prestação de contas da alta administração e conselhos 
quanto aos processos decisórios na entidade. 

FONTE: O autor (2020). 
 

Em outro momento, denominado “segunda dimensão”, foi elaborado um  

quadro dividido em cinco estágios de conformidade, sendo que no primeiro deles a 

entidade se enquadra no nível inicial de conformidade, e o quinto estágio é aquele no 

qual a entidade encontra-se no grau mais avançado de práticas em atendimento às 

recomendações do TCU. No último estágio, portanto, a entidade pode tornar-se 

referência entre os serviços sociais autônomos ou outras entidades de mesma 

natureza jurídica. 

O QEC foi elaborado levando-se em conta um estágio intermediário, que no 

trabalho em questão foi definido como o terceiro estágio. A sistemática obedecida para 

a elaboração dos estágios seguiu os pressupostos contemplados no Referencial 
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Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública 

(TCU, 2014). O Quadro 19 lista os estágios elaborados, sendo que o terceiro deles dá 

início à interpretação básica do QCE. 

 
QUADRO 19 – ESTÁGIOS DE CONFORMIDADE DE UMA ORGANIZAÇÃO NO 

ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 

 Descrição 

Es
tá

gi
o 

de
 c

on
fo

rm
id

ad
e 

Estágio 1 

A entidade não apresenta ou tem limitadas ações e práticas de 
governança empregadas como controle para atender às 
recomendações previstas no Referencial Básico de Governança 
Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública do TCU, 
das quais muitas ainda não estão formalizadas. 

Estágio 2 

A entidade já desenvolveu um conjunto de ações e práticas de 
governança formalizadas a serem empregadas no atendimento às 
recomendações do TCU. No entanto, os procedimentos são 
insuficientes para que a entidade conte com um modelo básico de 
governança eficiente para atender às recomendações previstas no 
Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades 
da Administração Pública do TCU. 

Estágio 3 

A entidade desenvolveu um conjunto suficiente de ações e práticas 
de governança a serem empregadas como controle para atender às 
recomendações do TCU. A estrutura atual de governança 
desenvolvida é suficiente para atender às recomendações do 
Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades 
da Administração Pública do TCU. 

Estágio 4 

A entidade desenvolveu um conjunto de ações e práticas de 
governança, a serem empregadas como controle em atendimento às 
recomendações do TCU, em um nível superior ao praticado no 
mercado. A estrutura de governança adotada pela entidade cumpre, 
além do necessário, as recomendações do Referencial Básico de 
Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração 
Pública do TCU. 

Estágio 5 

A entidade desenvolveu um conjunto de ações e práticas de 
governança a serem empregadas para atender às recomendações 
contidas no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 
Entidades da Administração Pública do TCU, que a tornam 
referência no setor, exercendo um papel de influência tanto na sua 
cadeia de negócio como em outros ramos de atividade. 

FONTE: O autor (2020). 
 

O enquadramento da entidade no QEC deu-se pelo cruzamento da análise 

documental da instituição pesquisada com o questionário aplicado aos gestores. 

Pretendia-se entender qual era a percepção dos gestores a respeito do tema, tendo 

como base as respostas dadas por estes para as assertivas do questionário aplicado – 

o qual seguia os critérios daquele utilizado pelo TCU, previsto no Referencial Básico 

de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (TCU, 

2014). 
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As assertivas do questionário aplicado aos gestores abrangiam dez 

componentes distribuídos em três mecanismos, conforme mencionado anteriormente, 

levando em conta também os estágios de conformidade propostos no QEC. 

Como colaborador de uma das entidades pesquisadas, o autor-pesquisador 

teve liberdade para desenvolver durante sua prática profissional na entidade 

pesquisada a pesquisa e a observação de aspectos culturais e comportamentais 

relativos às boas práticas de governança.  

Quanto ao questionário, obtiveram-se 58 respostas. A consolidação das 

respostas obtidas e descritas possibilitou a comparação inicial com o resultado da 

pesquisa documental (conforme conclusões do Gráfico 18), dois métodos elaborados 

e aplicados em alinhamento entre si. 

O modelo do questionário aplicado contemplava 144 questões, agrupadas em 

quatro grupos de conteúdo, cada um composto por número variável de assertivas. O 

primeiro grupo abrangia somente dados de caracterização das amostras 

respondentes como: local de atuação, função de gestão, estado civil, sexo, 

escolaridade e tempo de trabalho na entidade. O segundo grupo, do mecanismo 

liderança, era composto de 58 assertivas, o terceiro grupo, do mecanismo estratégia, 

continha 38 assertivas; e, por fim, o quarto grupo, do mecanismo controle, contava 

com 42 assertivas, sendo todas as assertivas subdividas em 5 afirmações. 

Utilizou-se a escala de Likert, que obriga o respondente a assinalar somente 

uma afirmação, conforme seu grau de concordância ou discordância sobre o tema 

proposto. O formato adotado permitiu que, em caso de dúvidas, desconhecimento 

sobre o tema ou desinteresse por determinada questão, os respondentes 

selecionassem a opção “Desconhece ou não quer responder”. A resposta tabulada 

por essas assertivas permitiu verificar a percepção dos respondentes a respeito do 

desempenho e da utilização, pela Entidade, dos dez componentes definidos para o 

QCE e descritos no Quadro 20. 

Em suma, exceto para as seis primeiras assertivas, cada resposta foi 

formatada por meio da escala Likert com cinco níveis, devendo o respondente 

selecionar se concordava ou não com seu conteúdo, sendo que no nível 1 o 

respondente discorda integralmente e no nível 5 o respondente concorda 

integralmente; já os níveis 2, 3 e 4 representam concordância parcial com a afirmativa. 

Caso o respondente, por motivos diversos, optasse por não responder, a questão não 

era considerada para cômputo no resultado da pesquisa. 
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3.3.5 Construção do Quadro do Estágio de Conformidades (QEC) para atendimento 

às recomendações do TCU 

 

A elaboração do QEC é fruto do trabalho de diversas entidades de relevância 

nacional e internacional que utilizam metodologia semelhante, com aplicação em 

diversos segmentos, e pode ser utilizado por qualquer organização para verificar o 

grau de conformidade relacionado ao tema em estudo. Também é utilizado para 

elaboração de trabalhos acadêmicos com suas devidas adaptações, sem perder sua 

essência. A principal inspiração para a elaboração do QEC foi o Quadro Evolutivo de 

Maturidade (QEM) de uma organização no combate à corrupção, concebido por 

Mugnaine (2016). 

A aplicação do QEC para esse modelo de estudo se mostra eficaz e, 

principalmente, uma matriz simplificada de grande valia para alinhamento dos 

principais aspectos dispostos nas mais variadas metodologias que tratam dos 

mecanismos de governança dispostos no Referencial Básico de Governança Aplicável 

a Órgãos e Entidades da Administração Pública (TCU, 2014). 

Essa ferramenta permite uma dinâmica simplificada que aponta objetivamente 

o estágio de conformidade de qualquer organização quanto às boas práticas de 

governança. Assim, elaborou-se um quadro com detalhamento apurado e necessário 

para a composição do Quadro do Estágio de Conformidade (QEC) para cada um dos 

mecanismos e seus componentes. 
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QUADRO 20 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DO ESTÁGIO DE CONFORMIDADE (QEC) 
 

Mecanismo de controle – LIDERANÇA 

 

Componentes 
Pessoas e 

competências 
Princípios e 

comportamentos 
Liderança 

organizacional 
Sistema de 
governança 

Es
tá

gi
o 

1 Não se percebe a 
competência 
necessária da alta 
administração da 
entidade. 

Não existem 
políticas, normativos 
ou códigos que 
tratem do tema. 

A entidade não 
conta com um 
modelo de liderança 
organizacional 
definido. 

A entidade não tem 
instâncias internas de 
governança definida 

Es
tá

gi
o 

2 

Percebe-se a 
competência 
necessária da alta 
administração, mas 
não há 
formalização. 

Existem normativos 
formais relacionados 
ao tema inseridos 
em capítulos de 
documentos 
diversos em que 
não está 
relacionado 
somente o tema em 
questão. 

A entidade tem um 
modelo de liderança 
organizacional, mas 
não é formalizada. 

A entidade conta com 
instâncias de 
governança, mas não é 
formalizada. 

Es
tá

gi
o 

3 

Percebe-se a 
competência formal 
da alta 
administração da 
entidade é 
formalizada. 

Existe determinado 
normativo 
formalizado que 
trata exclusivamente 
do tema e é 
formalizado. 

A entidade possui 
um modelo de 
liderança 
organizacional 
formalizada. 

A entidade possui 
instâncias de 
governança definida e 
formalizada. 

Es
tá

gi
o 

4 

Além de perceber-
se a competência 
formal da alta 
administração, 
percebe-se a 
capacitação 
necessária, o 
sistema de 
avaliação e o 
conjunto de 
benefícios para 
atrair bons 
profissionais e 
mantê-los focados 
nos resultados 
organizacionais. 

A entidade dispõe 
de um conjunto de 
normativos 
específicos ou 
mesmo mecanismos 
de controle que 
centraliza os vários 
normativos formais 
que tratam 
exclusivamente do 
tema em questão. 

Além de a entidade 
possuir um modelo 
de liderança 
organizacional 
formalizada, a alta 
administração define 
avaliações de 
controles internos 
que mitigarão o 
risco do mau uso do 
poder delegado. 

Além de possuir 
instâncias de 
governança definida e 
formalizada, ainda tem 
uma política de 
delegação bem 
definida, com papéis 
de responsabilidades 
bem definidas para seu 
conselho, alta 
administração e gestão 
operacional, o que 
permite entender como 
a estrutura de 
governança deve se 
relacionar entre as 
instâncias. 
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QUADRO 20 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DO ESTÁGIO DE CONFORMIDADE (QEC) 
 

Es
tá

gi
o 

5 

As partes 
interessadas 
percebem as 
competências da 
alta administração, 
sendo, inclusive, 
referência para os 
mesmos. 

A entidade prioriza o 
tema de forma 
estratégica, 
formalizando em 
seus objetivos 
estratégicos 
padrões de 
comportamentos 
baseados em 
valores e princípios 
constitucionais, 
legais e 
institucionais e no 
código de ética 
adotado, servindo 
de exemplo para 
todas as partes 
interessadas. 

A entidade é 
referência quanto 
seu sistema de 
liderança 
organizacional, isto 
decorre da 
aplicação dos 
princípios da 
coordenação, da 
delegação e 
competência 
perante as 
estruturas de 
governança, seja 
interna ou externa. 

A entidade dispõe de 
um sistema de 
governança que é 
referência na definição, 
implantação, operação 
entre as instâncias 
internas de 
governança, na 
administração 
executiva, na gestão 
tática e gestão 
operacional, bem como 
é referência na 
definição de 
instrumentos de 
governança. 

Mecanismo de controle – ESTRATÉGIA 

 

Componentes 
Relacionamento com 
partes interessadas 

Estratégia organizacional Alinhamento 
transorganizacional 

Es
tá

gi
o 

1 

A entidade não demonstra 
alinhamento de suas ações 
com as expectativas das 
partes interessadas 

 A entidade não possui um 
modelo de gestão 
estratégica definida. 

A entidade não possui 
alinhamento estratégico com 
demais entidades no sentido de 
reforçarem-se mutuamente de 
forma a evitar, por exemplo, 
sobreposição de programas. 

Es
tá

gi
o 

2 A entidade dispõe de 
canais de comunicação 
com as partes 
interessadas, mas não é 
formalizada. 

 A entidade possui um 
modelo de gestão 
estratégica definida, mas 
não é formalizada. 

A entidade possui alinhamento 
estratégico com demais 
entidades, evitando dessa forma 
sobreposição de programas, 
mas não é formalizado. 

Es
tá

gi
o 

3 A entidade tem canais de 
comunicação com as 
partes interessadas e é 
formalizada. 

A entidade possui um 
modelo de gestão 
estratégica definida e é 
formalizada. 

A entidade possui alinhamento 
estratégico com demais 
entidades, o que evita 
sobreposição de programas, 
devidamente formalizado. 

Es
tá

gi
o 

4 

Além de possuir canais de 
comunicação formalizada 
com as partes 
interessadas, ainda 
assegura que decisões, 
estratégias, planos, ações, 
serviço e produtos 
fornecidos pela entidade 
atendam o maior número 
possível de partes 
interessadas. 

 Além de possuir um 
modelo de gestão 
estratégica definida, com 
foco em resultados, 
comunica as partes 
interessadas destas 
estratégias e monitora com 
avaliações constantes sua 
execução, principais 
indicadores operacionais e 
resultados da organização. 

Além de possuir alinhamento 
estratégico com demais 
entidades, estabelece 
mecanismos de articulação, 
comunicação e colaboração, 
com estabelecimento de 
acordos em comum, objetivos 
coerentes e alinhados entre as 
organizações envolvidas na 
implementação da estratégia. 
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QUADRO 20 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DO ESTÁGIO DE CONFORMIDADE (QEC) 
 

Es
tá

gi
o 

5 

A entidade tem 
conhecimento de toda a 
sua cadeia de valores 
sobre as partes 
interessadas, e garante 
esse alinhamento ouvindo, 
conhecendo necessidades 
e demandas, prestando 
conta dos resultados 
organizacionais e 
fornecendo informações 
completas, precisas, claras 
e tempestivas de suas 
ações. 

 A entidade tem visão de 
futuro, com análise de 
ambientes internos e 
externos e de sua missão 
institucional, formulando 
estratégias e desdobrando-
as em plano de ação, 
oferecendo meios 
necessários para o alcance 
dos objetivos institucionais 
e à maximização dos 
resultados, o que a torna 
referência. 

A entidade é referência em seu 
alinhamento estratégico, isso 
por trabalhar em conjunto com 
demais entidades, sustentando 
abordagens colaborativas para 
o atingimento de metas, 
objetivos ou propósitos 
coletivos. 

Mecanismo de controle – CONTROLE 
 Componentes 

Gestão de riscos e 
controle interno 

Auditoria interna Accountability e 
transparência 

Es
tá

gi
o 

1  A entidade não possui 
qualquer programa ou 
sistema de gestão de 
riscos e controle interno. 

A entidade não possui 
qualquer órgão ou função 
formal de auditoria. 

A entidade não possui 
mecanismos de prestação de 
contas formalizada 

Es
tá

gi
o 

2 

A entidade avalia seus 
riscos e realiza o controle 
interno de maneira 
informal, sem utilizar estas 
informações para 
assegurar o alcance de 
seus objetivos 
organizacionais. 

A entidade possui algum 
órgão ou pessoa que 
desempenha funções de 
auditoria, sendo somente 
uma atribuição do órgão ou 
pessoa. 

A entidade possui algum 
mecanismo de prestação de 
contas, sendo somente para 
cumprir formalidades. 

Es
tá

gi
o 

3 

A entidade possui um 
sistema formal de gestão 
de riscos e controle interno, 
mas não atua em 
profundidade na melhora 
de seus mecanismos de 
governança. 

A entidade possui algum 
órgão ou designou 
formalmente uma pessoa 
para tratar da auditoria, de 
forma centralizada. 

A entidade possui algum 
mecanismo de prestação de 
contas, e é formalizada. 

Es
tá

gi
o 

4 

A entidade atua e avalia 
formalmente os riscos e 
controles vinculados as 
boas práticas de 
governança e possui 
planos de ação para mitigá-
los adequadamente 

O órgão ou pessoa que 
atua na atividade de 
auditoria interna possui 
contato direto com alta 
administração, presta 
contas periodicamente e 
tem total autonomia para a 
tomada de decisão. 

A entidade atua de forma 
proativa na prestação de contas 
de seus membros imputando-
lhes responsabilidades pelos 
seus atos e omissões. 

Es
tá

gi
o 

5 

A entidade tem um modelo 
de gestão de riscos e 
controle interno 
considerado robusto e 
referência para assegurar o 
alcance dos objetivos 
organizacionais, inclusive 
participando de fórum e 
debates sobre o tema. 

O órgão ou pessoal que 
atua na atividade de 
auditoria interna extrapola 
sua atuação para fora da 
entidade, prestando contas 
também para demais 
partes interessadas 
(interna ou externa) 

A entidade é referência no tema, 
onde a prestação de contas não 
se restringe somente ao 
desempenho econômico-
financeiro, mas também demais 
fatores (inclusive intangíveis) 
que norteiam a ação gerencial e 
que conduzem criação de valor 
para a entidade. 

FONTE: O autor (2020). 
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Feitas tais especificações, os objetivos específicos “b” e “c” puderam ser 

respondidos após a apuração dos dados coletados pela pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e questionário; logo, as informações apuradas foram tratadas 

com vistas ao enquadramento da entidade pesquisada em um dos estágios propostos 

no Quadro 19. 

 

3.3.6 Enquadramento no QEC e avaliação de conformidade na entidade visando às 

recomendações do TCU por meio da análise documental 

 

Neste trabalho, a análise documental teve como finalidade a avaliação do 

estágio de conformidade em que a entidade pesquisada se encontra no que concerne 

ao atendimento às recomendações do TCU, conforme previsto no Referencial Básico 

de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (TCU, 

2014). Isso porque a análise documental permitiu identificar as práticas de governança 

adotadas pela entidade pesquisada, por meio de políticas, normativas, funções e 

outras evidências encontradas nas diversas áreas ou atividades oficiais da instituição 

pesquisada. 

Nesse contexto, buscaram-se evidências ou um conjunto de controle interno 

na entidade pesquisada que se enquadrasse nos estágios definidos no Quadro 20 e 

que atendesse às exigências da ferramenta criada para tal fim. 

Dessa forma, foram arrolados todos os controles internos da entidade 

pesquisada levantados na pesquisa documental, como mecanismos de conformidade 

no atendimento às recomendações do TCU ao denominado “Sistema S”, no 

Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração 

Pública (TCU, 2014), com base nos mecanismos e seus respectivos componentes 

definidos no QEC.  

Na sequência, levando-se em conta o alinhamento do conjunto de controles 

encontrados na entidade pesquisada e as exigências determinadas em cada estágio, 

foi possível identificar se estas cumpriam as exigências de cada componente. Com 

isso, alcançou-se o enquadramento da entidade no estágio mais adequado às 

evidências encontradas para cada mecanismo e seus componentes. 

Para finalizar, definiu-se uma matriz geral de conformidade para a entidade 

pesquisada, considerando-se os estágios elaborados para cada componente. Os 

seguintes valores foram atribuídos a cada estágio: 
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a) estágio 1 – atribuiu-se o valor 1; 

b) estágio 2 – atribuiu-se o valor 2; 

c) estágio 3 – atribuiu-se o valor 3; 

d) estágio 4 – atribuiu-se o valor 4; 

e) estágio 5 – atribuiu-se o valor 5. 

Nesse sentido, a proposição final de conformidade da entidade no 

atendimento às recomendações do TCU foi determinada de acordo com os critérios 

demonstrados no Quadro 21, tendo como inspiração os critérios propostos por 

Mugnaini (2016). 

 
QUADRO 21 – CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO ESTÁGIO DE CONFORMIDADE DA 

ENTIDADE 
 

a) Calcula-se a média aritmética dos valores atribuídos a cada uma das categorias de controle, 
a ser definida. 

b) Para definição do estágio de conformidade, a entidade deve ter todos os componentes 
enquadrados em um mesmo estágio ou superior.  

c) Caso a entidade possua pelo menos sete dos dez componentes, por exemplo, no mesmo 
estágio de conformidade e os demais componentes em um estágio imediatamente inferior, 
se afirmará que a organização se encontra um estágio de transição. Dessa forma, o valor 
médio calculado tem de atingir pelo menos 75% do valor relativo ao intervalo entre um 
estágio e outro, que é igual a 1. Assim, para ser classificada como “em transição para os 
demais estágios”, os valores devem ser: 

• para o estágio 2, valor médio igual ou maior que 1,75 e menor que 2,75; 
• para o estágio 3, valor médio igual ou maior que 2,75 e menor que 3,75; 
• para o estágio 4, valor médio igual ou maior que 3,75 e menor que 4,75; 
• para o estágio 5, valor médio igual ou maior que 4,75. 

FONTE: O autor (2020). 
 

Realizados os devidos enquadramentos da entidade, fez-se a avaliação do 

que tal enquadramento representa no que diz respeito a sua conformidade no 

atendimento às recomendações do TCU. Dessa forma, foram elaboradas sugestões 

para que a entidade pudesse evoluir para estágios imediatamente superiores de 

conformidade; também foram apontadas práticas de governança que favorecessem o 

aperfeiçoamento dos procedimentos da entidade em atendimento ao Referencial 

Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública 

(TCU, 2014).  

Por fim, o resultado do enquadramento do estágio de conformidade foi 

demonstrado em um gráfico de radar, que detalhava o valor encontrado para cada um 

dos três mecanismos e também para cada um dos dez componentes do QEC. 
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3.3.7 Enquadramento no QEC e avaliação de conformidade da entidade no 

atendimento as recomendações do TCU levando em conta a percepção dos 

gestores 

 

A análise dos resultados do questionário aplicado aos gestores da entidade 

pesquisada tinha como propósito evidenciar suas percepções quanto ao 

enquadramento da entidade no âmbito do QEC. Cada assertiva contemplava um 

componente de um dos mecanismos de controle; e, para cada componente, foi 

calculado um valor médio, levando-se em conta as cinco afirmativas vinculadas a cada 

assertiva. Dessa forma, realizou-se um cálculo consolidado da média das respostas 

para cada componente, considerando o questionário de todos os respondentes. 

Nesse sentido, os resultados foram classificados nos devidos estágios: 

a) Se o valor apurado ficar entre 0 e 1, enquadra-se no estágio 1; 

b) Se o valor apurado ficar entre 1,1 e 2, enquadra-se no estágio 2; 

c) Se o valor apurado ficar entre 2,1 e 3, enquadra-se no estágio 3; 

d) Se o valor apurado ficar entre 3,1 e 4, enquadra-se no estágio 4; 

e) Se o valor apurado ficar entre 4,1 e 5, enquadra-se no estágio 5. 

Cada questão pôde ser analisada individualmente, considerando-se as 

respostas como “de muita concordância” ou “de pouca concordância” por parte dos 

respondentes, conforme a dimensão em análise. Quando as respostas ficavam entre 

4 e 5, por exemplo, concluiu-se que houve alta concordância dos respondentes. 

Quando as respostas ficaram entre 1 e 2, concluiu-se que houve baixa concordância. 

Logo, para uma concordância intermediária, considerou-se o valor 3, o que aponta 

que os respondentes entendem que a entidade tem alguma atuação relevante, mas 

que esta não é percebida como destaque ou ideal, carecendo de aperfeiçoamento. 

Para resultados considerados “vazios”, ou seja, o respondente não optou por 

nenhuma das afirmativas definidas, supôs-se que o respondente desconhece o tema 

abordado ou não tinha conhecimento ou informações suficientes para opinar sobre tal 

assertiva. 

Para melhor entendimento quanto ao nível de controle para cada componente, 

pode-se selecionar, por exemplo, o componente L.1 Pessoas e competências do 

questionário, e identificar quantas vezes foi atribuído pelos respondentes os valores 1 

a 5 para cada um dos componentes de L.1.1.1 a L.1.4.4. Dessa forma, como o 
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respondente só pode escolher um dos valores, e o total de questionários foi de 58, a 

soma final é de 870 atribuições de notas para essa assertiva. Um exemplo de 

distribuição das frequências absoluta e relativa por assertiva figura na Tabela 1. 

 
TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS ABSOLUTA E RELATIVA PARA CADA UMA DAS 
ASSERTIVAS DO QUESTIONÁRIO 
 

Valor para cada 
questão 

(Total absoluto de 
atribuição a cada valor 

para a Assertiva 2) 

% de cada atribuição 
de valor em relação ao 

total de atribuições 
possíveis 

Concordância dos 
respondentes 

5 47 5,4% 32,3% 
4 234 26,9%   
3 155 17,8%   
2 164 18,9%   
1 199 22,9% 31,0% 

Desconhece ou não 
quer responder 71 8,2%  

Total de respostas 870   
FONTE: O autor (2020). 

 

O mesmo raciocínio foi utilizado para os demais componentes, encontrando 

para cada um deles sua respectiva distribuição de frequências absoluta e relativa.  

Cabe ressaltar que a avaliação de concordância para cada componente foi 

realizada levando-se em conta a soma atribuída, por exemplo, aos valores 4 e 5, uma 

vez que esses valores representam alta concordância dos respondentes a cada uma 

das assertivas. 

Por fim, para demonstrar o resultado do questionário aplicado foi utilizado o 

gráfico de radar, que evidenciou o enquadramento quanto ao estágio de conformidade 

para cada um de seus mecanismos, detalhando ainda o enquadramento para cada 

um dos dez componentes propostos. 

Para o enquadramento no QEC, tem-se como exemplo o cálculo da média 

para o mecanismo controle, cujas assertivas vão de C1.1.1 a C1.2.3 (ver Apêndice 1), 

conforme registra o Quadro 22: 
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QUADRO 22 – MÉDIA ARITMÉTICA PARA O MECANISMO CONTROLE 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O mesmo raciocínio foi aplicado aos demais mecanismos e seus 

componentes, encontrando-se para cada um deles sua respectiva média aritmética.  

(Est 1 . 1) + (Est 2 . 2) + (Est 3 . 3) + (Est 4 . 4) + (Est 5 . 5)
5

(39 . 1) + (166 . 2) + (266 . 3) + (92 . 4) + (14 . 5)
5

Pontuação máxima do componente por assertiva Número de assertivas (10) x Pontuação máxima por assertiva (5) = 50       PA

Pontuação máxima do componente pelo total de respondentes Número de respondentes (58) x Pontuação máxima do componente (50) = 2.900 PR

Média do componente PR / MR . 5 2.900 / 2.103 . 5 = 3,65    

MR

Composição da média aritmética

Média total dos respondentes = 2.103 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados e resultados obtidos, 

bem como as discussões deles derivados, tanto na análise documental quanto nos 

questionamentos formatados. Esse procedimento visa possibilitar o entendimento de 

como os gestores da entidade sob investigação reconhecem as boas práticas de 

governança recomendadas no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos 

e Entidades da Administração Pública (TCU, 2014). Ao final, ainda são feitas 

propostas para aprimoramentos dos requisitos de governança na entidade estudada. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONFORMIDADE DA ENTIDADE PESQUISADA 

SOB O ENFOQUE DO REFERENCIAL BÁSICO DE GOVERNANÇA APLICÁVEL A 

ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO TCU 

 

Ao implantar os mecanismos e as boas práticas de governança previstas no 

Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos da Administração Pública do 

TCU (2014), a entidade busca definir os papéis e responsabilidades de cada instância. 

Isso torna viável estabelecer padrões de comportamento e atitudes, preservar o 

balanceamento de poder com a adequada segregação de funções, bem como prestar 

contas dos recursos disponíveis, de forma coletiva, ou seja, como bem ou recurso de 

utilização pública. 

O Quadro 23 elenca as evidências identificadas na entidade pesquisada que 

serviram de base para determinar seu enquadramento no QEC. No trabalho em 

questão, avaliaram-se documentos internos e externos, relatórios emitidos e 

aprovados pelo conselho regional e direções de áreas, assim como regimentos, 

regulamentos e normativos internos aprovados pelas direções de áreas e conselho 

regional da entidade pesquisada. 
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QUADRO 23 – EVIDÊNCIAS PARA O ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE NO QEC 
 

Mecanismo de controle – LIDERANÇA 
 Descrição das evidências de controles identificadas 

C
om

po
ne

nt
es

 

Pe
ss

oa
s 

e 
co

m
pe

tê
nc

ia
s 

 Regulamento de pessoal – trata de obrigações comuns a todos os 
colaboradores; 
 Manual do colaborador – documento de integração de novos colaboradores; 
 Plano de cargos e salários – documento com informações, princípios, 

procedimentos e critérios que compõe a Política de cargos e salários dos 
colaboradores da entidade; 
 Editais de processo seletivo – documento público que estabelece critérios 

para contratação de novos colaboradores; 
 Programa de desenvolvimento de liderança (PDL) – desenvolve novos 

colaboradores para assumirem cargos de gestão na entidade; 
 Programa de avaliação de desempenho: 

o a entidade conta com uma gestão formal de avaliação de competências 
visando o treinamento adequado na função; 

o a entidade dispõe de normativos que regulamentam procedimentos para a 
realização de treinamento e desenvolvimento de seus empregados. 

 Programa de apoio ao empregado: 
o assistência psicológica; 
o orientação jurídica; 
o consultoria financeira; 
o Serviço Social. 

 Programas de prevenção à saúde, segurança e higiene do trabalho (SESMT). 
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s  Regulamento de pessoal – trata de obrigações comuns a todos os 
colaboradores; 
 Manual do colaborador; 
 Manuais de procedimentos por área; 
 Código de ética – documento norteador de condutas da entidade; 
 Comitê de ética constituído. 
 Canal de ouvidoria devidamente constituído; 
 Previsão em regulamento de pessoal para instauração de comissões de 

sindicância para apuração de irregularidades. 
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  Legislação da entidade; 
 Regimento interno – prevê as competências das áreas ou unidades de 

serviços da entidade; 
 Descrição de cargos e função gerencial previstos no Plano de cargos e 

salários; 
 Resoluções, normativos com definição, delegação, competência, 

responsabilidades de gestão de pessoal, financeiro e patrimonial; 
 Auditoria interna constituída por ato da presidência e conselho. 
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 Competências definidas na legislação da entidade e normativos internos; 
 Normativos internos com definições de áreas, competências, alçadas e 

responsabilidades; 
 Atas de reuniões do Conselho Regional (mensais); 
 Comissões de trabalho (especiais ou não) compostas por conselheiros e 

equipe técnica conforme alçada definida em normativos internos;  
 Auditoria interna e externa; 
 Serviços de atendimento ao cliente; 
 Ouvidoria; 
 Código de ética – documento norteador de condutas da entidade; 
 Código de ética para fornecedores – documento que estabelece premissas 

norteadoras de comportamento que devem ser observados nas relações 
comerciais com a entidade; 
 Política de segurança da informação – estabelece diretrizes estratégicas, 

mecanismos e controles para manuseio, tratamento, controle e proteção de 
dados, informações, documentos produzidos e armazenados na entidade; 
 Auditoria externa – relatórios mensais apresentados em reunião do Conselho 

Regional. 
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QUADRO 23 – EVIDÊNCIAS PARA O ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE NO QEC 
 

Mecanismo de controle – ESTRATÉGIA 
 Descrição das evidências de controles identificadas 
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 Código de ética para fornecedores que norteia as relações e procedimentos 
nas transações comerciais com a entidade; 
 Monitoramento do Conselho Regional e alta administração de programas e 

projetos realizados com partes interessadas; 
 Normativos internos ou editais de licitação que regulamentam as contratações 

de produtos e serviços com fornecedores, parceiros e terceiros; 
 Promoção e realização de programas e projetos de interesse comum entre 

entidade e partes interessadas; 
 Programas e projetos realizados em conjunto com partes interessadas 

constam nos relatórios de gestão; 
 Cadastro atualizado de todos os fornecedores e parceiros da entidade, ativos, 

inativos ou inabilitados. 

C
om

po
ne

nt
es

 

Es
tr

at
ég

ia
 o

rg
an

iz
ac

io
na

l 

 Reuniões periódicas da alta administração; 
 Encontro anual do projeto Falando sobre Gestão, com todos os gestores da 

entidade; 
 Diretrizes do quinquênio – departamento nacional – que envolvem: 

o crescimento equilibrado, clientela, protagonismo na ação finalística, 
processos de gestão e planejamento, valorização das pessoas e 
compromisso com o desenvolvimento profissional, qualificação e 
fortalecimento das ações de afirmação institucional e de comunicação, 
desenvolvimento de valores e elevação da qualidade de vida, 
responsabilidade socioambiental, aperfeiçoamento de ações de turismo 
social e ampliação dos serviços por através de tecnologia. 

 Diretrizes macro para o planejamento estratégico da entidade – quinquênio, 
com temas como: 
o capilaridade estadual, equilíbrio financeiro, atendimento prioritário a 

clientela, presença junto ao empresariado, valorização do corpo técnico, 
visibilidade positiva (força política), controles (processos + indicadores), 
modernidade, infraestrutura adequada, atendimento às vocações 
regionais, resgate da cultura local e atendimento a legislação. 

 Relatório de gestão – documento que apresenta resultados financeiros e de 
produção alcançados por programa/atividade no ano anterior. 
 Programa de trabalho para o exercício seguinte – apresenta orçamento e o 

planejamento das ações concebidas em conjunto por todas as áreas da 
entidade. 
 Sistema de projetos e planejamentos – em que consta o escopo dos 

programas e projetos com seus devidos serviços/produtos e previsão 
orçamentária. 
 Sistema de gestão e produção – em que constam dados de produção, 

relatórios, fluxos de competências/aprovações. 
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 Referencial programático da entidade – visa orientar a programação do 
departamento nacional e dos departamentos regionais, estruturando ações 
para o desempenho integrado dos seus órgãos. Para tanto, reúne a estrutura 
programática, variáveis de área-fim e mapas para preenchimento dos dados 
estatísticos. 
 Programas e projetos (sociais, educação e saúde) com entidades do governo 

federal (gratuidade) e estadual/municipal (contraturnos escolares e saúde). 
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QUADRO 23 – EVIDÊNCIAS PARA O ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE NO QEC 
 

Mecanismo de controle – CONTROLE 

 Descrição das evidências de controles identificadas 
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o  Governança de riscos – contém diretrizes e responsabilidades da governança 

de riscos corporativos da entidade: 
o mapeamento de processos; 
o fluxogramas de trabalhos/processos; 
o elaboração de manuais. 

 Indicadores de gestão – monitoramento contínuo dos resultados da entidade; 
 BI (Business Intelligence) – apresenta resultados operacionais, financeiros e 

de produção em tempo real, comparando-os com as metas estabelecidas no 
programa de trabalho; 
 Manuais de procedimentos – documento que contém descrição/legalidade de 

cada processo vinculado aos normativos internos e dispositivos legais 
vigentes; 
 Trabalhos de testes e relatórios de conformidade emitidos pela auditoria 

interna; 
 Trabalhos de testes e relatórios de conformidade emitidos pela auditoria 

externa. 
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 Auditoria interna - devidamente constituída como um órgão independente, 
com atribuições regulamentadas por normativos internos, reportando-se 
somente ao presidente do Conselho Regional; 
 Plano anual de auditoria e demonstração de ocorrências por meio de relatório 

de auditoria interna (raint). 
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 Portal da transparência, no sítio eletrônico da entidade, em que se 
demonstram: 
o conformidade e integridade – informações referentes aos canais de 

comunicação, relatórios de gestão e código de ética da entidade; 
o recursos humanos – informações referentes ao quadro funcional ativo da 

entidade; 
o gratuidade – comprometimento com os ministérios da educação e da 

economia, originados do Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 2008 
(BRASIL) e regulamentados por resolução do conselho nacional da 
entidade; 

o demonstrações contábeis ou financeiras – demonstram de forma 
estruturada a posição patrimonial e financeira em determinado período, 
bem como as transações realizadas no período findo nessa data; 

o orçamento – conforme regulamentação do código de contabilidade e 
resoluções próprias do departamento nacional da entidade; 

o convênios – relatórios dos maiores convênios firmados pela entidade no 
ano vigente; 

o contratos – relatórios dos maiores contratos firmados pela entidade no ano 
vigente; 

o licitações – sujeitas a regulamentos próprios e decisões do plenário do 
tribunal de contas da união e acórdãos do próprio TCU – disponível todos 
os editais encerrados e em andamento; 

o procedimentos para atender às recomendações previstas no Acordão 
699/2016, do TCU. 

FONTE: O autor (2020). 
 

O Quadro 23 foi estruturado em três categorias distintas denominadas 

“mecanismos de controle” (Liderança, Estratégia e Controle), todas em consonância 

com o Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos da Administração 

Pública do TCU (2014). 
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Após a definição dos mecanismos e componentes de governança necessários 

e previstos no Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos da 

Administração Pública do TCU, realizaram-se os procedimentos qualitativos para 

enquadramento no QEC, sendo que os dez componentes dos mecanismos de 

Liderança, Estratégia e Controle apresentaram-se conforme disposto no Quadro 24. 

 
QUADRO 24 – ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE NO QEC POR COMPONENTE 

 
Mecanismo de controle – LIDERANÇA 

 Risco Justificativa 
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Deixar de dar transparência 
no processo de seleção, 
capacitação e avaliação de 
membros do conselho e 
gestores da entidade, 
principalmente no quesito de 
responsabilidade e 
desempenho das lideranças 
voltado aos objetivos da 
entidade.  
 
Não acompanhar ou não 
gerar indicadores de 
eficiência em governança 
para a avaliação do 
desempenho das lideranças. 

A entidade apresenta nível avançado de controle 
no tema gestão de pessoas no que se refere à 
conformidade de seus procedimentos. 
Dispõe de um plano de cargos e salários com 
cargos, funções e sistema de avaliação e 
promoção/enquadramento bem-estruturadas e 
definidas em conformidade com os dispositivos 
legais vigentes, normativos internos para a 
contratação de pessoas (editais de processo 
seletivo de conhecimento público), normativo 
especial para contratação para as funções de 
alta gestão. 
Conta com normativos que regulamentam 
projetos de treinamento e desenvolvimento, 
principalmente na geração de novas lideranças e 
desenvolvimento contínuo voltado para 
conhecimento, saúde e bem-estar. 
Para atingir o estágio 5, precisaria que as 
políticas e procedimentos da gestão de pessoas 
da entidade tivesse o reconhecimento das partes 
interessadas, e para isto não foi encontrado 
nenhuma evidência como fóruns, cases, 
seminários etc. 
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valores da entidade, deixando 
de direcionar o 
comportamento das 
lideranças ao exercer sua 
influência na força de trabalho 
da entidade.  
Com isso, a entidade carece 
de equilíbrio entre as 
lideranças com relação ao 
comando e resolução de 
conflitos internos em prol do 
atingimento dos resultados 
planejados. 

A entidade já atende recomendações previstas 
no Acordão 699/2016 do TCU. Portanto, as 
evidências encontradas demonstram que a 
entidade dispõe de políticas e procedimentos 
formalizados que confirmam boas práticas de 
governança. 
Conta com um regulamento de pessoal comum a 
todos, manual de integração, manuais de 
procedimentos e processos por área, além de 
código e comitê de ética. 
Em seus normativos estão explícitos e claros 
valores e princípios, formas de tratamento. 
Demonstra ter comunicação efetiva de sua 
posição referente ao tema a todos os envolvidos. 
Para atingir o estágio 5, é recomendável 
implementar um programa ou política que 
centralize as ações de governança e 
conformidade. Cabe ressaltar que a entidade 
está em fase de implementação de um projeto de 
compliance e gestão de riscos. 
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QUADRO 24 – ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE NO QEC POR COMPONENTE 
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Não deixar claros as diretrizes 
de avaliação, o 
direcionamento e o 
monitoramento – itens estes 
que servem de modelos e 
referenciais para as 
lideranças da entidade 
perante seus liderados, 
gerando credibilidade quanto 
às diretrizes, orientações e 
políticas a serem praticadas. 
Isso tende a comprometer a 
contrapartida quanto à 
prestação de contas sobre o 
desempenho e resultados 
alcançados. 

A entidade apresenta fortes evidências de seu 
comprometimento com o formato de liderança 
organizacional, por legislação específica, 
regimentos internos ou normativos com 
atribuições, responsabilidades e competências 
bem-definidas. 
Não foi encontrada evidência externa de que a 
entidade propaga ou é considerada referência no 
tema. Por isso, ainda não é possível enquadrá-la 
no estágio 5 de conformidade. 
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Não ter definidos os papéis e 
a responsabilidades da alta 
administração, de forma a 
prevenir, minimizar ou 
eliminar riscos vinculados 
especialmente à clientela que 
é o usuário final dos produtos 
e serviços prestados pela 
entidade. Toda definição de 
papeis e responsabilidades 
em relação à governança 
deve estar relacionada a 
princípios, valores, missão, 
obrigação e demais políticas 
da entidade. 

Há, na entidade, fortes indícios de controle, 
monitoramento e tratamento de riscos inerentes 
a sua atividade, em área meio ou fim. Isso 
porque conta com várias instâncias de 
monitoramento como auditoria interna e externa, 
serviços de atendimento ao cliente, ouvidoria, 
comitê de ética, comissões de sindicâncias, além 
de documentos norteadores de comportamentos, 
procedimentos e tratamentos de situações 
cotidianas ou específicas. 
O programa de gestão de riscos está em 
implantação, o que não permite sua avaliação na 
integralidade. Por isso. ainda não é possível seu 
enquadramento no estágio 5 de conformidade. 

Mecanismo de controle – ESTRATÉGIA 

 Risco Justificativa 
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para a abertura de dados e 
informações e canais de 
comunicação com partes 
interessadas. A falta de 
comunicação das informações 
de forma clara e transparente 
em todos os níveis da 
entidade pode acarretar em 
ineficiência dos serviços e 
desalinhamento nas 
expectativas das partes 
interessadas. 

Por atender o Acordão 699/2016 do TCU, a 
entidade apresenta fortes evidências da efetiva 
comunicação com as partes interessadas. Os 
códigos de ética para colaboradores e 
fornecedores estão disponíveis em ambiente 
virtual. São disponibilizados editais de licitações, 
bem como contratos de produtos e serviços 
oriundos dessas licitações. Todos os processos 
e procedimentos estão bem-definidos nos 
manuais da entidade. 
A entidade mantém banco de dados ou cadastro 
atualizado de todos os fornecedores e parceiros. 
Para atingir o estágio 5, seria recomendável um 
programa ou política que assegurasse e 
divulgasse, de forma transparente, as decisões, 
estratégias, políticas, programas, projetos, 
planos de ações, produtos e serviços ao maior 
número possível de partes interessadas. 
Atualmente grande parte de suas ações e 
decisões estão disponíveis no Portal 
Transparência no sítio eletrônico da entidade. 
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QUADRO 24 – ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE NO QEC POR COMPONENTE 
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Carecer de modelo de gestão, 
estratégias, monitoramento e 
avaliação de estratégias e 
indicadores de desempenho. 
Não ter plano de ação de 
curto e longo prazo que vise 
ao atendimento da missão da 
entidade e à satisfação das 
partes interessadas. 

Há, na entidade, evidências claras de políticas e 
modelos de gestão, estratégia e indicadores, 
bem como de monitoramento de suas ações. A 
prestação de contas se dá semanalmente por 
meio de reuniões da alta administração e 
mensalmente por meio de reuniões do conselho.  
A entidade dispõe de relatórios com diretrizes do 
quinquênio, diretrizes macro para o planejamento 
estratégico da entidade, relatórios de gestão, 
programas de trabalho, sistemas de projetos e 
planejamento, sistema de gestão e produção, 
todos disponíveis para as partes interessadas. 
Não foram encontrados indícios de que a 
entidade é referência no tema em questão. Por 
isso, não foi possível enquadrá-la no nível 5 de 
conformidade. 
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Não ter mecanismos de 
atuação conjunta para 
formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação de 
políticas, que contemplem 
múltiplos agentes dos 
serviços sociais autônomos e 
parceiros. 

Há evidências de mecanismos que constam no 
referencial programático da entidade, que orienta 
sua programação, estruturando ações para o 
desempenho integrado de seus órgãos. 
A entidade apresenta programas de gratuidade 
impostas pelo governo federal, o que gera 
parcerias com os governos estaduais e 
municipais. Não foi possível o enquadramento no 
nível 4 ou 5 porque não foram encontrados 
indícios de abordagens colaborativas para o 
atingimento de metas, objetivos ou propósitos 
coletivos disponíveis às partes interessadas. 

Mecanismo de controle – CONTROLE 

 

Risco Justificativa 
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Não dispor de sistema de 
gestão de risco e controle 
interno com monitoramento 
pela mais alta instância 
interna de governança, para 
apurar responsabilidade da 
alta administração, para 
mitigar ou aceitar de riscos 
que possam impactar nas 
relações ou atendimento das 
partes interessadas. 

Há evidências de que a entidade implementa 
fortes iniciativas e ações, embora ainda não 
integrada em todo seu regional, propostas por 
uma metodologia de gestão de riscos com 
mapeamento de processos, fluxogramas de 
trabalhos e processos, manuais de 
procedimentos. Utiliza-se de indicadores de 
gestão em tempo real ou Business Intelligence, 
trabalhos de testes e relatórios de conformidade 
emitidos pela auditoria interna e externa. 
Por estar em processo de implantação do o 
compliance e da gestão de riscos, ainda não é 
possível tê-la como referência no tema. 
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QUADRO 24 – ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE NO QEC POR COMPONENTE 
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Não estar capacitada para 
definir atividades 
independentes e objetivas de 
avaliação e consultoria de 
forma a avaliar a eficácia dos 
controles internos 
implantados pela entidade. 
Com isso, deixar de agregar 
maior valor às operações e 
procedimentos. 

As evidências demonstram que a entidade conta 
com auditoria interna atuante, com expressivo 
cronograma, programa e relatórios de auditoria 
interna. Dispõe de regimento interno, criado e 
aprovado pelo Conselho Regional, reportando-se 
à presidência do conselho e possui total 
autonomia para atuação. Tem auditoria externa, 
devidamente contratada por processo de 
licitação, com obrigações e responsabilidades 
bem-definidas em contrato, com total autonomia 
de atuação, juntamente com a auditoria interna 
e, reportando-se diretamente ao Conselho da 
Administração Regional. As inconformidades 
encontradas pelas auditorias devem ser 
respondidas dentro de prazos determinados e 
atendidas através de um eficiente sistema de 
providências. 
Embora sua atuação seja visível e eficiente, não 
foi identificado nenhum indício de que esta seja 
referência externa, e também por não 
disponibilizar relatórios de indicadores de 
desempenho, atinente à função, a entidade não 
pôde ser enquadrada no nível 5 de 
conformidade. 
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Não definir a correta 
prestação de contas da alta 
administração e conselhos 
quanto aos processos 
decisórios na entidade, 
deixando de aplicar 
responsabilidades, assumir 
integralmente possíveis 
consequências de seus atos e 
omissões na utilização dos 
recursos da entidade. 

A entidade disponibiliza em seu sítio eletrônico, 
por meio do Portal Transparência, dados e 
informações conforme recomendado no Acórdão 
699/2016 do TCU, que tratam da conformidade e 
integridade, dos recursos humanos, das 
demonstrações contábeis, do orçamento, dos 
contratos e convênios, dos processos de 
licitação e outras atividades específicas do seu 
negócio. Internamente, apurou-se que todos os 
dados se encontram, em detalhes, disponíveis 
na intranet, sistemas e manuais, disponíveis a 
todos os colaboradores da entidade. A entidade 
já recebeu ofícios de seu Departamento Nacional 
parabenizando-a por seus procedimentos e 
cuidados na conformidade e transparência de 
seus processos, indicando-a como referência a 
demais regionais de outros estados do Brasil. 

FONTE: O autor (2020). 

 

É evidente, por toda a fundamentação teórica exposta, que os serviços sociais 

autônomos são entidades de direito privado e não público. No entanto, a entidade 

pesquisada apresenta diversas iniciativas e práticas devidamente estruturadas e 

formalizadas que já atendem às recomendações do Acórdão 699/2016 do TCU. A 

mais notável dentre as iniciativas está associada com o compliance, que envolve 

governança de riscos, mapeamento de processos e desenhos de fluxogramas, tudo 

no sentido de minimizar os riscos econômicos, reputacionais, legais ou regulatórios, 

mercadológicos ou operacionais da entidade. 
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Nesse sentido, com base no apresentado no Quadro 21, formulou-se o 

enquadramento da entidade no QEC considerando-se a pesquisa documental, 

conforme exposto no Gráfico 1. 

 
GRÁFICO 1 – ESTÁGIO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O Gráfico 1 evidencia que a entidade pesquisada encontra-se no estágio 4 na 

maioria dos componentes, ou seja, oito incidências, o que representa 80% do total. 

Observa-se que o mecanismo de controle Liderança ficou com 100% de seus 

componentes no estágio 4. Em resumo, considerando os dez componentes, tem-se 

um no estágio 3, oito no estágio 4 e um no estágio 5. Dessa forma, o Gráfico 1 

demonstra que a entidade atende fortemente aos componentes do mecanismo 

Controle e tem uma ligeira perda no componente Alinhamento transorganizacional do 

mecanismo Estratégia. Ao se calcular o valor médio de enquadramento nos dez 

componentes, o resultado apurado foi 4. Logo, observando o valor médio apurado e 

por existir somente um componente inferior a 4 e também somente um superior a 4, 

pode-se afirmar que, de fato, a entidade encontra-se no estágio 4 de conformidade. 

Isso permite inferir que a entidade, no que se refere ao estágio de 

conformidade aqui tratado, está posicionada acima da média, atendendo, portanto, 

em termos documentais, mais do que suficiente às recomendações do TCU (2014), 

Controle Liderança
Média = 4,3 Média = 4

Estratégia    Média Geral
Média = 3,7 4

0

1

2

3

4

5

Pessoas e
Competências

Princípios e
Comportamentos

Liderança
Organizacional

Sistema de
Governança

Relacionamento
com Partes

Interessadas
Estratégia

Organizacional

Alinhamento
Transorganizacion

al

Gestão de Riscos
e Controle

Interno

Auditoria Interna

Accountability e
Transparência

4

4

4

4

4

4

4

4

3

5

Pe
ss

oa
s e

 
Co

m
pe

tê
nc

ia
s

Es
tr

at
ég

ia
 

O
rg

an
iz

ac
io

na
l



96 
 

contidas no Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos da 

Administração Pública. 

 

4.2 PERCEPÇÃO DOS GESTORES INTERNOS DA ENTIDADE COM RELAÇÃO AO 

ESTÁGIO DE CONFORMIDADE NO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO 

TCU 

 

A apuração da percepção dos gestores internos da entidade se deu por meio 

da aplicação de um questionário estruturado, composto por 144 assertivas, conforme 

explanado na Seção 3.3.3.  

 

4.2.1 Perfil dos respondentes 

 

Da amostra de respondentes, 62% são gestores de unidades de serviços, o 

que pode ser verificado no Gráfico 2. Importante ressaltar que o questionário foi 

aplicado em todas as unidades da administração regional no estado do Paraná. No 

entanto, pode-se afirmar, levando em conta a referida amostra, que quase todas as 

áreas da entidade responderam ao questionário. O maior número de respostas foi a 

dos gestores de unidades de serviços, o que se justifica por ser a maioria e também 

por ser o ambiente em que mais há relacionamento com o público finalístico da 

entidade, seja na entrega de serviços, seja no cumprimento das metas 

organizacionais, o que, como consequência, faz deles os mais auditados na 

conformidade de seus processos. 

 
GRÁFICO 2 – LOCAL DE ATUAÇÃO DOS RESPONDENTES. 

 
FONTE: O autor (2020). 
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O Gráfico 3 informa a função de gestão do respondente, ou seja, a 

nomenclatura referente a seu grau de responsabilidade na entidade. Nesse caso, 57% 

dos respondentes são gerentes executivos de unidades de serviços, 38% são 

diretores, gerentes de área ou assessores na administração regional, com funções 

administrativas. Somente 5% dos respondentes são assistentes de gerente. 

 
GRÁFICO 3 – FUNÇÃO DE GESTÃO DOS RESPONDENTES NA ENTIDADE 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O Gráfico 4 apresenta o estado civil dos respondentes, evidenciando que 66% 

da amostra é casado(a).  

 
GRÁFICO 4 – ESTADO CIVIL DOS RESPONDENTES 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Com relação ao gênero dos respondentes, 60% é do sexo masculino, 

conforme se observa no Gráfico 5. 

 



98 
 

GRÁFICO 5 – SEXO DOS RESPONDENTES 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O questionário foi respondido, predominantemente, por gestores pós-

graduados (93%). Somente 5% dos respondentes tem título de mestre, nenhum é 

doutor, e 2% cursaram apenas o ensino superior completo, como pode ser observado 

no Gráfico 6. 
GRÁFICO 6 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS RESPONDENTES 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O Gráfico 7 refere-se ao tempo de casa ou atuação profissional dos 

respondentes na entidade. Na amostra, 40% trabalham na entidade há um período 

entre 5 e 10 anos. Chama a atenção o percentual (19%) de respondentes com tempo 

de atuação na entidade igual ou superior a 20 anos de entidade. 
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GRÁFICO 7 – TEMPO DE TRABALHO NA ENTIDADE 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

4.2.2 Análise das afirmativas vinculadas às assertivas L1 a L4, E1 a E3 e C1 a C3, 

que compõem os mecanismos Liderança, Estratégia e Controle 

 

Para avaliar a percepção dos gestores quanto ao estágio de conformidade às 

práticas de governança recomendadas pelo TCU, foram analisadas as respostas a 

137 assertivas relacionadas a três mecanismos – Liderança, Estratégia e Controle –, 

estes divididos em dez componentes (conforme Quadro 18), quais sejam: Pessoas e 

competências; Princípios e comportamentos; Liderança organizacional; Sistema de 

governança; Relacionamento com partes interessadas; Estratégia organizacional; 

Alinhamento transorganizacional; Gestão de riscos e controle interno; Auditoria 

interna; e Accountability e transparência. 

 

4.2.2.1 Liderança 

 

Esse mecanismo indica que uma boa governança está relacionada ao fato de 

a alta administração ter as competências necessárias para o exercício e o 

desempenho de seu cargo ou função, mobilizando conhecimentos, habilidades e 

atitudes na busca de resultados organizacionais. A liderança com essas 

características tende a apontar o melhor caminho a ser seguido e a assumir a 

responsabilidade final pelos resultados alcançados.  

Para o componente Pessoas e competências, foram elaboradas 15 assertivas 

e 32% dos respondentes atribuíram a elas valores 4 e 5, que correspondem 

respectivamente às seguintes avalições: “a prática é percebida e formalizada, e é 
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dado o devido tratamento pela alta administração” e “a prática advém da alta 

administração, visível na atual gestão, sendo referência a todas as partes 

interessadas”. Somente 18% atribuíram o valor 3, que significa “a prática é percebida 

e formalizada”. Esses resultados estão registrados no Gráfico 8. 

 
GRÁFICO 8 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE PESSOAS E COMPETÊNCIAS 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Para analisar o Gráfico 8, é preciso entender que esse tema trata da 

transparência no processo de seleção, capacitação e avaliação de membros do 

conselho e gestores da entidade, principalmente no quesito de responsabilidade e 

desempenho das lideranças voltado aos objetivos da entidade. Também é preciso 

verificar se há indicadores de eficiência em governança. Para esse componente, 

grande parte dos respondentes não percebe tal prática ou considera que ela inexiste, 

ou, ainda, percebe tal prática, mas ela não é divulgada. 

Dessa forma, a análise pode indicar desconhecimento de 31% dos 

respondentes quanto ao tema, o que poderia deixar brecha para a interpretação de 

que as lideranças não são devidamente selecionadas e capacitadas para o 

desempenho de suas funções, ou ainda apontar que não percebem se os gestores 

são avaliados pela gestão que lhes é atribuída. 

No que diz respeito ao componente Princípios e comportamentos, tem-se 10 

assertivas. O Gráfico 9 mostra que 74% dos respondentes entendem que a prática é 

percebida e formalizada e que é dado o devido tratamento pela alta administração, ou 

que a prática advém da alta administração, visível na atual gestão, sendo referência 

a todas as partes interessadas. 



101 
 

O Gráfico 9 expõe a percepção dos respondentes quanto à existência de 

código de ética, monitoramento e avaliação comportamental, de forma a direcionar o 

comportamento das lideranças ao exercer sua influência na força de trabalho da 

entidade, além de proporcionar o equilíbrio entre as lideranças com relação ao 

comando e à resolução de conflitos internos em prol do atingimento dos resultados 

planejados. 

 
GRÁFICO 9 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE PRINCÍPIOS E COMPORTAMENTOS 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Nota-se que o atual código de ética e conduta foi implantado há menos de 

2 anos, com um forte trabalho de orientação e conscientização com palestras, 

videoconferências, divulgação nos treinamento de integração de novos 

colaboradores, bem como emissão de livreto impresso do qual cada colaborador 

destaca a última página dando ciência de recebimento, documento este que é 

posteriormente arquivado em sua pasta funcional. Essas providências explicam a alta 

concordância nesse tema. 

O Gráfico 10 apresenta a análise do componente Liderança organizacional 

com 19 assertivas, as quais indicaram que 67% dos respondentes concordam que o 

tema é percebido e formalizado e que é dado o devido tratamento pela alta 

administração, ou que a prática advém da alta administração, visível na atual gestão, 

sendo referência a todas as partes interessadas. Somente 8% assinalaram as 

alternativas “não se percebe tal prática ou ela inexiste” ou “desconhece e não quer 

responder”. O Gráfico 10 refere-se à percepção dos respondentes quanto às diretrizes 

de avaliação, direcionamento e monitoramento. Esses quesitos servem de modelos e 

referenciais para as lideranças da entidade perante seus liderados, gerando 
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credibilidade quanto a diretrizes, orientações e políticas a serem praticadas, tendo 

como contrapartida a prestação de contas sobre o desempenho e resultados 

alcançados. 

 
GRÁFICO 10 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE LIDERANÇA ORGANIZACIONAL 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Importante ressaltar que a entidade está em fase de implantação de seu 

compliance, realizando gradativamente o mapeamento de processos e a implantação 

da gestão de riscos. No entanto, o intenso trabalho da entidade para elaborar manuais 

de todos os procedimentos e atualização constante, garante a conformidade nos 

processos com a devida fundamentação. 

Quanto ao mecanismo Sistema de governança, tem-se 14 assertivas, sendo 

que 55% concordam que é percebido e formalizado e dado o devido tratamento pela 

alta administração ou que a prática advém da alta administração, visível na atual 

gestão, sendo referência a todas as partes interessadas. No entanto, 13% 

assinalaram as alternativas “não se percebe tal prática ou ela inexiste” ou 

“desconhece e não quer responder”, conforme demonstra o Gráfico 11. 
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GRÁFICO 11 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE SISTEMA DE GOVERNANÇA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O Gráfico 11 trata da percepção dos respondentes quanto ao componente 

Sistema de governança, cujo objetivo é entender a definição dos papéis e 

responsabilidades da alta administração, de forma a prevenir, minimizar ou eliminar 

riscos vinculados especialmente à clientela, que é o usuário final dos produtos e 

serviços prestados pela entidade. O gráfico ainda possibilita analisar toda a definição 

de papéis e responsabilidades no concernente à governança, que deve estar 

relacionada a princípios, valores, missão, obrigação e demais políticas da entidade.  

Nesse sentido, percebe-se que há uma grande aceitação dos respondentes 

quanto à atual gestão, principalmente quando se considera que 24% dos 

respondentes escolheram a opção inerente à prática percebida e formalizada.  

Entretanto, o Gráfico 11 sugere que as funções de governança são efetivas e 

em grande parte conhecidas; 13% dos respondentes, porém, ainda não estão 

sintonizados com tal prática. Como se trata de gestores, presume-se que algumas 

funções de governança podem não estar sendo efetivamente divulgadas no ambiente 

interno da entidade.  

 

4.2.2.2 Estratégia 

 

O mecanismo de controle Estratégia envolve: propósito da entidade; definição 

da missão e de sua visão de futuro; estratégia adotada para o atingimento de 

orçamentos e metas predefinidas; planejamento para implementação ou execução de 

processos; novas técnicas e demandas administrativas; decisões que impactam no 
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desempenho organizacional; política, diretrizes e desdobramentos para implantação, 

avaliação e controle dos resultados organizacionais. 

Para o componente Relacionamento com partes interessadas,formularam-se 

15 assertivas. O Gráfico 12 mostra a percepção dos respondentes: 37% afirmaram 

que a prática é percebida e formalizada e que é dado o devido tratamento pela alta 

administração, ou que a prática advém da alta administração, visível na atual gestão, 

sendo referência a todas as partes interessadas. No entanto, 13% entenderam que 

não se percebe tal prática ou ela inexiste, ou assinalaram “desconhece ou não quer 

responder”. 

 
GRÁFICO 12 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE RELACIONAMENTO COM PARTE 

INTERESSADA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O componente Relacionamento com partes interessadas tem como premissa 

a definição das diretrizes para a abertura de dados e informações e canais de 

comunicação com partes interessadas. Essa comunicação, quanto às informações, 

deve fluir de forma clara e transparente em todos os níveis da entidade de forma a 

garantir a prestação de serviços com eficiência, levando em conta o alinhamento e as 

expectativas das partes interessadas. 

Nesse sentido, para o referido componente, percebe-se que a entidade 

mantém a regularidade na documentação e procedimentos atinentes ao tema. Prova 

disso é o Gráfico 12, que evidencia que 30% dos respondentes afirmaram que a 

prática é percebida e formalizada. Cabe ressaltar que esse resultado é indicativo de 
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que algumas funções de governança não estão sendo efetivamente divulgadas no 

ambiente interno, especialmente para os gestores, que devem ser os multiplicadores 

dessa prática no exercício de suas atribuições. Isso também se deve ao fato de não 

haver percepção por parte dos respondentes de nenhuma avaliação de resultados e 

desempenho nesse sentido. 

A percepção dos respondentes para o componente Estratégia organizacional, 

que conta com 16 assertivas, ficou da seguinte forma: 68% entenderam que a prática 

é percebida e formalizada e que é dado o devido tratamento pela alta administração, 

ou que a prática advém da alta administração, visível na atual gestão, sendo referência 

a todas as partes interessadas. Adicionalmente, 19% dos respondentes entenderam 

que a prática é percebida e formalizada, como pode ser observado no Gráfico 13. 

 
GRÁFICO 13 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

É a estratégia organizacional que define o modelo de gestão, estratégias, 

monitoramento e avaliação de estratégias e indicadores de desempenho. Esse 

componente também está relacionado ao plano de ação de curto e longo prazo que 

visa ao atendimento da missão da entidade e à satisfação das partes interessadas. 

Dessa forma, pela percepção dos respondentes, nota-se a efetividade dos 

procedimentos elencados para o componente Estratégia organizacional no 

Quadro 22, considerando que somente 5% dos respondentes escolheram as 

alternativas “não se percebe tal prática ou inexiste, ou, então, desconhecem ou não 

querem responder. 
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Quanto ao componente alinhamento transorganizacional, elaboraram-se 7 

assertivas. No Gráfico 14, está expresso que: 32% dos respondentes entenderam que 

a prática é percebida e formalizada; e 22% entenderam que a prática é percebida e 

formalizada e que é dado o devido tratamento pela alta administração, ou que a prática 

advém da alta administração, visível na atual gestão, sendo referência a todas as 

partes interessadas. 

 
GRÁFICO 14 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE ALINHAMENTO 

TRANSORGANIZACIONAL 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

No componente Alinhamento transorganizacional estão especificados os 

mecanismos de atuação conjunta para formulação, implementação, monitoramento e 

avaliação de políticas. Isso porque em face de múltiplos agentes dentro dos serviços 

sociais autônomos e parceiros, há necessidade de estabelecer objetivos coerentes e 

alinhados entre todos os envolvidos na implantação da estratégia para alcance dos 

resultados esperados. 

Nesse componente, 24% dos respondentes optaram pelas alternativa “não se 

percebe tal prática ou inexiste” ou “desconhece ou não quer responder”. Logo, 

recomenda-se que o tema seja amplamente divulgado e discutido, e que se busque 

mais transparência nos contratos com parceiros, suas finalidades e alinhamento com 

demais entidades dos serviços sociais autônomos e entidade governamentais. 
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4.2.2.3 Controle 

 

No que concerne ao mecanismo Controle, o entendimento do TCU é de que 

para uma boa governança institucional, a entidade deve buscar, definir práticas ou 

conjunto de ações que possam avaliar os processos e resultados, comparando com 

objetivos, metas ou valores previamente estabelecidos, bem como normas ou 

legislação sobre o tema, para que se criem procedimentos de orientações para a 

adoção de medidas cabíveis em cada situação. 

Nesse sentido, para o componente Gestão de riscos e controle interno, tem-

se 10 assertivas, sendo que 62% dos respondentes entenderam que a prática é 

percebida e formalizada e que é dado o devido tratamento pela alta administração, ou 

que a prática advém da alta administração, visível na atual gestão, sendo referência 

a todas as partes interessadas, conforme apresentado no Gráfico 15. 

 
GRÁFICO 15 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE 

INTERNO 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

De acordo com o TCU, esse componente é a definição de sistema de gestão 

de risco e controle interno com monitoramento pela mais alta instância interna de 

governança, bem como de responsabilidade da alta administração, de mitigação ou 

aceitação de riscos sempre visando o melhor valor para atendimento as partes 

interessadas. 
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Portanto, quando somente 3% dos respondentes entendem que não se 

percebe tal prática ou que ela inexiste e, ainda, que desconhece e não quer responder, 

significa que as evidências de controle encontradas na entidade e contidas no Quadro 

22 estão em conformidade com as boas práticas sugeridas pelo TCU (2014). 

Para o componente Auditoria interna, foram respondidas 15 assertivas, sendo 

que 53% dos respondentes concordaram que a prática é percebida e formalizada e 

que é dado o devido tratamento pela alta administração, ou que a prática advém da 

alta administração, visível na atual gestão, sendo referência a todas as partes 

interessadas; 21% entenderam que a prática é percebida e formalizada, como 

demostra o Gráfico 16. 

 
GRÁFICO 16 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Para o TCU, a auditoria interna busca executar atividade independente e 

objetiva de avaliação e consultoria para estimar a eficácia dos controles internos 

implantados pela entidade, visando à agregação de maior valor as operações e 

procedimentos. 

Nesse sentido, 8% dos respondentes entendem que não se percebe tal 

prática ou que ela inexiste e, ainda, que desconhece ou não quer responder. Pelas 

assertivas respondidas, percebeu-se que o processo de auditoria é intenso. No 

entanto, não são percebidos pelos respondentes diretrizes, objetivos, indicadores, 

metas, plano de auditoria, nem a divulgação do desempenho dos trabalhos da 
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auditoria. Concluiu-se, assim, que a comunicação entre a auditoria e demais partes 

interessadas tem de melhorar. 

Quanto ao componente Accountability e transparência, 17 assertivas foram 

respondidas, sendo que 61% dos respondentes afirmaram que a prática é percebida 

e formalizada e que é dado o devido tratamento pela alta administração, ou que a 

prática advém da alta administração, visível na atual gestão, sendo referência a todas 

as partes interessadas; e 20% entenderam que a prática é percebida e formalizada, 

como demostra o Gráfico 17. 

 
GRÁFICO 17 – PERCEPÇÃO QUANTO AO COMPONENTE ACCOUNTABILITY E 

TRANSPARÊNCIA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O componente accountability e transparência implica na prestação de contas 

da alta administração, aplicação de responsabilidades, assumindo, integralmente, 

possíveis consequências de seus atos e omissões na utilização dos recursos sob sua 

responsabilidade 

Nesse sentido, somente 8% dos respondentes afirmaram que não se percebe 

tal prática ou que ela inexiste e, ainda, que desconhecem ou não quiseram responder. 

Dessa forma, se a entidade melhorar a comunicação quanto à transparência de seus 

procedimentos, no trato das irregularidades e inconformidades, pode-se afastar a 

baixa incerteza ou desconfiança quanto à gestão atual. 
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4.2.3 Enquadramento no QEC de acordo com a percepção dos gestores da entidade 

 

O Gráfico 18 sumariza os estágios do QEC de cada mecanismo e seus 

componentes de conformidade, de acordo com a percepção dos gestores da entidade 

pesquisada. 

 

GRÁFICO 18 – PONTUAÇÃO ESTATÍSTICA CALCULADA PARA CADA 
COMPONENTE DO QEC APURADO NO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

GESTORES 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Ao analisar o Gráfico 18, nota-se que o mecanismo Controle é o mais 

percebido pelos respondentes. Nesse sentido, há a concordância de que a entidade 

apresenta uma elevada preocupação com o tema, acima da média, ficando evidente 

a premissa de que qualquer entidade deve imputar em sua cultura as boas práticas 

em governança, indo do operacional até o estratégico. 

Como já exposto, a entidade está em fase de implantação do seu compliance, 

mapeamento de processos e consequente análise da gestão de riscos; logo, ao 

finalizar esse processo de implantação, é provável que esse mecanismo tenha uma 

melhor avaliação pelo corpo de gestores. Da mesma forma, a percepção sobre a 

auditoria apontou que sua atuação é inquestionável. No entanto, se houver melhor 
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comunicação de informações sobre programa de trabalho, objetivos, metas e 

indicadores de desempenho, o nível de avaliação pode melhorar, conforme pode ser 

observado no resultado do questionário aplicado. 

De acordo com o apresentado na Seção 3.3.6 deste trabalho, o 

enquadramento para o componente Gestão de riscos e controle interno, de média 3,6, 

foi o estágio 4. O enquadramento para o componente Auditoria interna, de média 3,4, 

foi o estágio 4. Para o componente Accontability e transparência, de média 3,5, o 

enquadramento foi o estágio 4. O mecanismo Controle, de média 3,5, alcançou, 

portanto, enquadramento no estágio 4 de conformidade. 

O Gráfico 18 permite observar que o mecanismo Liderança foi o segundo mais 

bem avaliado pelos respondentes, também ficando acima da média. Levando em 

consideração a condição híbrida da entidade, como explicitado ao longo deste texto, 

tem-se um formato diferenciado de contratação ou designação, bem como de 

avaliação de membros da alta administração. Em outros termos, é notório que os 

respondentes não tiveram segurança para avaliar o componente Pessoas e 

competências, por não corresponder com a atual política da entidade pesquisada, 

principalmente na forma de seleção e avaliação dos referidos membros. Ainda assim, 

é possível inferir que, se houver melhora na comunicação, a avaliação tende a obter 

melhora, até mesmo porque é provável que o questionário tenha levado alguns 

gestores a refletir sobre o tema. 

Levando em consideração o que foi exposto na Seção 3.3.6, o 

enquadramento para o componente Pessoas e competências, de média 2,5, é o 

estágio 3. O enquadramento para o componente Princípios e comportamentos, de 

média 3,9, é o estágio 4. Para o componente Liderança organizacional, de média 3,7, 

o enquadramento é o estágio 4. Para o componente Sistema de governança, de média 

3,3, o enquadramento é o estágio 4. Dessa forma, o mecanismo Liderança, de média 

3,3, é enquadrado no estágio 4 de conformidade. 

O mecanismo Estratégia, na visão dos respondentes, foi o que teve a menor 

avaliação. Destaca-se a baixa avaliação para o componente Alinhamento 

transorganizacional, que conta com somente 7 assertivas, e que teve avaliação 

praticamente dividida quanto a sua efetividade. Daí a necessidade de melhorar a 

comunicação ou divulgação dos dispositivos legais e institucionais que regulamentam 

os serviços sociais autônomos, bem como responsabilidade, normas, indicadores que 

demonstrem a relação da entidade com parceiros, sejam públicos, sejam privados. 
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Também para o componente Relacionamento com partes interessadas é 

necessário melhorar a comunicação da entidade com seu público interno, de forma a 

explicitar a relação da entidade com sua clientela específica legal, empresários e 

instituições governamentais, público em geral ou partes interessadas. 

Dessa forma, utilizando-se os critérios estabelecidos na Seção 3.3.6, o 

enquadramento para o componente Relacionamento com partes interessadas, de 

média 2,9, foi o estágio 3. O enquadramento para o componente Estratégia 

organizacional, de média 3,7, foi o estágio 4. Para o componente Alinhamento 

transorganizacional, de média 2,4, o enquadramento foi o estágio 3. Assim, o 

mecanismo Estratégia, de média 2,4, foi enquadrado no estágio 3 de conformidade.  

Por fim, tem-se que a média dos mecanismos Liderança, Estratégia e Controle 

foi de 3,3. Portanto, seu enquadramento é para o nível 4 do estágio de conformidade, 

conforme estabelecido na Seção 3.3.6. 

Em resumo, no Gráfico 19, o qual foi concebido a partir do Gráfico 18, levando-

se em consideração os intervalos definidos na Seção 3.3.6, verifica-se que a entidade, 

de acordo com o resultado do questionário aplicado, apresenta um estágio de 

governança unívoco e provavelmente acima da média em relação ao mercado, se 

aplicada esta metodologia a outras entidades. Essa posição está validada pelos 

resultados que a entidade pesquisada manteve. Em média, todas as categorias foram 

enquadradas em estágio de conformidade igual ou superior a 3. 
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GRÁFICO 19 – QUADRO DO ESTÁGIO DE CONFORMIDADE (QEC) TENDO COMO RESULTADO 
A TABULAÇÃO DO QUESTIONÁRIO APLICADO PARA ENTENDER A PERCEPÇÃO DOS 

GESTORES DA ENTIDADE PESQUISADA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

O Gráfico 19 ilustra que sete componentes foram enquadrados no estágio 4 

do QEC, e apenas três componentes – Pessoas e competências, Relacionamento 

com partes interessadas e Alinhamento transorganizacional –, que fazem parte dos 

mecanismos Liderança e Estratégia, foram enquadrados no estágio 3 do QEC. 

É indiscutível o resultado alcançado pela entidade pesquisada, considerando 

a percepção dos gestores e a metodologia de avaliação apurada pelo QEC.Ficou 

evidenciado que a entidade mantém a maioria de seus componentes de governança 

e suas práticas de governança encontram-se em um estágio de conformidade acima 

do padrão intermediário estipulado neste trabalho, ou seja, em um patamar elevado 

de conformidade no atinente às boas práticas recomendadas pelo Referencial Básico 

de Governança Aplicável aos Órgãos da Administração Pública do TCU (TCU, 2014). 

Importante ressaltar que mesmo para os três componentes que ficaram 

classificados no estágio 3 do QEC o enquadramento constitui um nível aceitável de 

conformidade, com argumentos cabíveis e prováveis para atender às recomendações 

constantes no Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos da 

Administração Pública do TCU (TCU, 2014). 
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4.3 COMPARATIVO ENTRE A ANÁLISE DOCUMENTAL E A PERCEPÇÃO DOS 

GESTORES  

 

O Gráfico 20 expõe a comparação dos enquadramentos no QEC entre a 

pesquisa documental e o resultado do questionário aplicado para levantar a percepção 

dos gestores na entidade pesquisada. 

Utilizando-se dos critérios estabelecidos neste trabalho para o 

enquadramento da análise documental e também da análise do questionário que 

envolve a percepção dos gestores, tem-se que a entidade em estudo está em fase de 

transição bem avançada do estágio 3 para o estágio 4 de conformidade.  

 
GRÁFICO 20 – COMPARAÇÃO DOS ENQUADRAMENTOS ENTRE A ANÁLISE DOCUMENTAL E A 
PERCEPÇÃO DOS GESTORES INTERNOS COM RELAÇÃO À CONFORMIDADE DA ENTIDADE 
 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

A análise comparativa demonstra que há diferença de enquadramento para 

os componentes Pessoas e competências, Relacionamento com partes interessadas 

e Accontability e transparência. 

Ao analisar o comparativo do componente Pessoas e competências, embora 

haja um viés de contradição entre a percepção dos gestores sobre o processo de 
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que a entidade tem um plano de cargos e salários formalizado, regulamento de 

pessoal, programa de avaliação desempenho, programa de desenvolvimento de 

novos gestores e outros programas que visam garantir segurança, saúde e qualidade 

de vida no trabalho. Por isso, a avaliação documental teve uma avaliação melhor do 

que aquela apontada pela percepção dos gestores. Nota-se que falta comunicação e 

mais divulgação dos elementos levantados na pesquisa documental aos gestores da 

entidade. 

Com relação ao componente Princípios e comportamentos, os resultados são 

idênticos; isso porque são visíveis e conhecidos os mecanismos que evitam que as 

decisões e ações tenham influência de conflitos de interesse contraditórias aos 

princípios legais externos ou normativos da entidade, como regulamento de pessoal, 

manuais de procedimentos, código de ética e conduta e comitê de ética constituído. 

Ressalte-se que os manuais de procedimentos, código de ética e conduta bem como 

o comitê de ética tiveram sua implantação e formalização em meados de 2016, 

estando, portanto, perceptíveis a efetividade e a aplicação desses mecanismos tanto 

na análise documental quanto pelo questionário aplicado aos gestores. 

Quanto à análise comparativa do enquadramento do componente Liderança 

organizacional, a análise documental e a percepção dos gestores apontaram que há 

mecanismos eficientes para que seus administradores desempenhem seu papel com 

segurança e transparência, como legislação da entidade, regimento interno que define 

as competências de cada área/unidade, plano de cargos e salários, normativos 

internos que definem delegação, competência e responsabilidades, bem como a 

implantação do compliance. Eis aí a razão pela qual em ambas as análises estas 

foram consideradas práticas acima da média. 

No caso do componente Sistema de governança, o resultado da análise 

documental e da percepção dos gestores relaciona-se ao estabelecimento de 

instâncias de governança, que garantem que o agente que atua por designação aja e 

se comporte em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela entidade, por meio 

de competências definidas na legislação da entidade, normativos internos e demais 

documentos norteadores de gestão. Esses documentos garantem o balanceamento 

de poder e a segregação de funções críticas da entidade.  

O resultado demonstra que são conhecidas a atribuição e a responsabilidade 

de cada instância, com mecanismos que permitem o equilíbrio e a harmonia no 
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desempenho de cada função designada. Pelo exposto, justifica-se o enquadramento 

de ambas as análises em um patamar acima da média. 

Para o componente Relacionamento com partes interessadas, conforme 

resultado levantado na análise documental, percebe-se que há mecanismos que 

tratam dessa relação, como código de ética para fornecedores, normativos internos, 

contratos e editais de licitação, monitoramento de programas e relatórios de gestão. 

No entanto, de acordo com os respondentes, não está totalmente perceptível essa 

integração formal entre diferentes partes interessadas, como sociedade em geral, 

relações com a mídia; tampouco se percebe a prática que assegure que decisões, 

estratégias, políticas, programas, projetos e demais ações, atendam o maior número 

possível de partes interessadas. Ainda assim, o enquadramento quanto à percepção 

dos gestores, que é a menor avaliação na comparação, está na média de 

conformidade de acordo com a metodologia estabelecida neste trabalho. 

Com relação ao componente Estratégia organizacional, ressalta-se que tanto 

a análise documental quanto a percepção dos gestores indicam o entendimento de 

que os mecanismos ora adotados são satisfatórios, ou seja, percebe-se que as 

políticas e diretrizes são claras e transparentes, e os normativos correspondentes 

estão publicados, acessíveis às partes interessadas. Isso porque as diretrizes estão 

disponíveis para consultas, assim como os programas de trabalho, o referencial 

teórico; há também sistema de gestão e produção, além de reuniões periódicas e 

encontros para falar de gestão e metas, comandadas pela alta administração.  

No concernente ao componente Alinhamento transorganizacional, embora o 

enquadramento para ambas as análises esteja dentro da normalidade, aceitável, 

conforme metodologia adotada por este trabalho, não se percebe na integralidade 

mecanismos efetivos de atuação conjunta entre organizações. Tampouco se 

percebem mecanismos que identifiquem políticas explícitas para essas organizações, 

de atuação ou monitoramento de políticas públicas transversais, multidisciplinares 

e/ou descentralizadas. Em síntese, mesmo com os mecanismos ora adotados, 

observa-se a necessidade de mais comunicação, divulgação e identificação dos 

parceiros que possam se enquadrar no referido tema. 

Quanto ao componente Gestão de riscos e controle interno, verificaram-se 

mecanismos efetivos de gestão, como a implantação da gestão de riscos no 

mapeamento de processos, fluxogramas de trabalho e manuais de procedimentos por 

área. Estas são práticas importantes; quando não há tal percepção, toda e qualquer 
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organização deve trabalhar essa fragilidade, considerando que a gestão de riscos é 

um dos pilares da governança que permite o avanço em sua conformidade, e, nesse 

contexto, que essa conformidade é revertida em benefícios para a sociedade. 

O componente Auditoria interna é notadamente reconhecido pelos gestores, 

entre os quais 62% são de unidades de serviços em que as auditorias são mais 

atuantes. No entanto, pelos resultados apurados no questionário aplicado não se 

percebe, na visão dos respondentes, a divulgação do plano de auditoria, seus 

objetivos, metas de desempenho; em síntese, não se percebem evidências de que a 

auditoria interna adiciona valor à entidade. Ainda assim, o enquadramento está em 

um patamar elevado de acordo com a metodologia desenvolvida nesta pesquisa. 

 Por fim, para o componente Accountability e transparência, quando analisada 

a parte documental, percebe-se que a entidade dispõe de uma gama de mecanismos 

que produzem transparência e prestação de contas a todos os interessados, incluindo 

documentos disponíveis no portal da transparência da entidade e, ainda, em 

conformidade ao recomendado pelo Acórdão 699/2016 do TCU. Dessa forma, com 

base no resultado do questionário aplicado aos gestores, percebe-se que 

independentemente de haver um sistema de governança formalizado, as assertivas 

que tratam da avaliação da imagem da organização e a satisfação das partes 

interessadas com seus produtos e serviços, em um contexto de transparência que 

permita garantir a efetividade de uma accountability adequada, não está sendo 

efetivamente percebida por um número significativo de gestores. Na visão dos 

gestores, há um indicativo de que aos beneficiários dos serviços prestados não tem 

sido oportunizada a consulta e nem a participação nas propostas de ações de melhoria 

que possam resultar das avaliações. Observada essa prática, o nível de percepção 

dos gestores tende a melhorar. 

Observou-se que as respostas dadas às assertivas sugerem que, de alguma 

forma, o questionário atendeu aos objetivos deste trabalho e pode ser aplicado aos 

serviços sociais autônomos, a despeito da cultura dessas entidades. No entanto, não 

se constatou rejeição, sensação de desconforto ou mesmo alguma situação de conflito 

de interesse que impedisse a espontaneidade nas respostas dos gestores. 

Igualmente, não ficou evidenciado tipo algum de censura que impedisse o 

pesquisador de acessar documentos da entidade, nem recomendação para a 

elaboração dos resultados aqui apresentados. 
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4.4 PROPOSTAS E SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

Cabe esclarecer que esta pesquisa teve início no segundo semestre de 2018, 

por iniciativa e convicção deste pesquisador, com anuência do diretor regional da 

entidade pesquisada. Somente em 2019 procedeu-se à coleta mais detalhada de 

dados e informações relevantes para a conclusão deste trabalho. Importante ressaltar 

que não houve utilização de qualquer recurso pecuniário próprio ou de terceiros, fato 

este que não impediu a conclusão e nem teve impacto no resultado desta pesquisa.  

Dito isso, passam-se a apresentar as sugestões emanadas das análises 

documentais e questionário aplicado aos gestores para entender sua percepção 

quanto ao tema na entidade pesquisada. A proposta a seguir tem como premissa 

auxiliar a entidade na implantação ou adoção de procedimentos que possam contribuir 

para a melhoria de seus mecanismos de governança e da gestão ora adotada, assim 

como, eventualmente, ser aplicada e replicada em entidades de mesma natureza 

jurídica ou semelhante, especialmente nos demais serviços sociais autônomos. 

 

4.4.1 Sugestões de ações e procedimentos de governança que auxiliem a entidade 

na conformidade considerando as práticas recomendadas pelo TCU 

 

Vale destacar que, ao aplicar a metodologia empregada neste trabalho, 

esperava-se que as práticas propostas à entidade pesquisada a levassem a atingir 

pelo menos o estágio 3 de conformidade em todos os dez componentes de 

governança definidos. Isso porque o estágio 3 proposto por este trabalho é o nível 

recomendado para atender às boas práticas recomendadas pelo TCU (2014), 

especialmente o contido no Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos 

da Administração Pública, do TCU. 

Estabeleceu-se também como ideal que os resultados da análise documental 

comparados ao questionário aplicado para identificar a percepção dos gestores 

tivessem o mesmo estágio de enquadramento. Todavia, o que se apurou foi uma 

divergência em três componentes (Pessoas e competências, Relacionamento com 

partes interessadas e Alinhamento transorganizacional), sendo todos com diferença 

máxima de um estágio. De acordo com o exposto nas Seções 4.1 e 4.2, o principal 

motivo para essa diferença é o provável desconhecimento e a não participação ou 
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utilização, por parte dos gestores, das boas práticas de governança ora praticadas ou 

adotadas pela entidade pesquisada para manutenção da conformidade em seus 

processos e procedimentos. Portanto, notou-se a carência de medidas eficientes de 

comunicação e informação de toda sua estrutura de governança. 

Não há como desvincular os resultados obtidos na análise documental e o 

apurado no questionário aplicado aos gestores. De tal modo, as propostas e 

recomendações de melhoria a serem apresentadas tiveram como base os resultados 

apurados nas Seções 4.1, 4.2 e 4.3. No entanto, prevalece a análise documental por 

representar a atual situação da entidade, formalizada e comprovada. 

Conforme evidenciado no Gráfico 18, os componentes que apresentaram 

maior nível de conformidade foram: Pessoas e competências, Princípios e 

comportamentos, Liderança organizacional, Sistema de governança, Estratégia 

organizacional, Gestão de riscos e controle interno, Auditoria interna. Dentre todos os 

níveis em destaque, o que atingiu o enquadramento máximo no QEC foi o componente 

Accountability e transparência. E o menor enquadramento, no nível 3 de 

conformidade, foi registrado para o componente Alinhamento transorganizacional. 

Faz-se necessário frisar que os serviços sociais autônomos dispõem de 

regulamentos próprios e uniformes, livres de excesso de procedimentos burocráticos, 

desde que sejam, obviamente, preservados os princípios gerais que norteiam a 

execução da despesa pública (Decisão 907/1997-Plenário). Em outras palavras, os 

serviços sociais autônomos têm autonomia para criar suas próprias regras, desde que 

estas previnam o desrespeito a tais princípios e tenham sempre em vista os objetivos 

sociais da entidade. Nesse sentido, o TCU (2009) se manifestou afirmando: 

 
este Tribunal deve restringir suas determinações para modificações das 
normas próprias do Sistema S aos casos em que, efetivamente, verificar 
afronta ou risco de afronta aos princípios regentes da gestão pública. Trata-
se de resguardar o poder discricionário das entidades do Sistema. (Acórdão 
2.522/2009 – 2ª C) 

 

De acordo com o TCU (2009), os princípios constitucionais que regem a 

gestão dos serviços sociais autônomos são: 

a) Princípio da legalidade: observância da Constituição, da legislação 

específica aplicável aos serviços sociais autônomos e dos normativos 

internos dessas entidades. 
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b) Princípio da eficiência: compromisso de sempre maximizar os    

resultados auferidos com os recursos disponíveis, evitando-se 

desperdícios e despesas antieconômicas. 

c) Princípio da impessoalidade: compromisso de buscar sempre o interesse 

público sem favorecimentos ou distinções, tendo como norte os objetivos 

sociais de cada entidade dos serviços sociais autônomos. 

d) Princípio da igualdade: tratamento isonômico para aqueles que buscam 

os serviços sociais autônomos, seja na condição de beneficiários, seja na 

condição de terceiros contratados. 

e) Princípio da moralidade: conduta pautada pela moral e pela ética, 

principalmente quando diante de situações de lacunas normativas. 

f) Princípio da publicidade: transparência da gestão dos recursos de 

natureza pública, permitindo o controle da sociedade. 

Reitera-se que os serviços sociais autônomos não pertencem à Administração 

Pública, direta ou indireta, nos termos disciplinados pelo art. 4º, incisos I e II, do 

Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, e suas alterações. Por essa razão, o 

TCU vem reconhecendo para os serviços sociais autônomos a necessidade de uma 

maior autonomia administrativa e a adoção de um regime jurídico diferenciado. 

Pelo exposto, justifica-se a utilização do termo “sugestão” e não 

“recomendação”, pois não se trata de obrigatoriedades. O propósito é auxiliar a 

entidade na adoção de procedimentos que contribuam para a melhora da 

conformidade em seus mecanismos de governança. 

Assim, no tocante ao componente Pessoas e competências, a fim de sanar 

as dúvidas dos respondentes e das demais partes interessadas, sugere-se que a 

entidade formalize, disponibilize e divulgue os critérios do processo de seleção de 

membros da alta administração e do conselho. O mesmo vale para características e 

competências, formas de avaliação e procedimentos/indicadores que demonstrem a 

forma de avaliação do desempenho da gestão desses membros. 

A respeito do componente Princípios e comportamentos, sugere-se explicitar 

a aplicação das regras do código de ética e conduta aos membros do conselho, além 

de detalhar os temas que podem gerar conflitos de interesses, como normas 

antinepotismo. Também se propõe definir a instância que se responsabilizará pela 

avaliação da adequação da alta administração, e ampliar as ações de divulgação e 

promoção do código de ética e conduta a todas as partes interessadas.  
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Ainda para o mesmo componente, sugere-se garantir o recebimento de todas 

as denúncias, bem como procede a seu tratamento, principalmente aquelas 

relacionadas ao código de ética, em especial o tema conflito de interesses. Parece 

importante também adotar mecanismos que permitam o acompanhamento de 

denúncias pelas partes interessadas. Essas práticas encorajam e reforçam o 

comportamento ético das lideranças da entidade, fazendo todas as partes 

interessadas analisarem se as lideranças estão agindo e gerindo os recursos em 

conformidade com o interesse da sociedade. 

No que respeita ao componente Liderança organizacional, após a apuração 

dos resultados, sugere-se finalizar o programa de compliance, em especial a gestão 

de riscos na administração regional e nas demais unidades de serviços, com o fito de 

mitigar riscos decorrentes de atos praticados pelas lideranças por designação de 

competência. Registra-se que essa demanda já consta no projeto de gestão de riscos, 

em fase de implantação. 

Para o componente Sistema de governança, sugere-se apurar e identificar, 

por meio da gestão de riscos, decisões críticas que demandem segregação de 

funções. Na sequência é válido reforçar os mecanismos para evitar que o poder para 

decisões críticas do negócio fique concentrado em uma única liderança ou instância. 

No caso do componente Relacionamento com partes interessadas, sugere-se 

definir e formalizar mecanismos que permitam uma relação objetiva e profissional com 

a mídia, organizações de controle e com outras instituições. Ainda, parece 

interessante elaborar diretrizes que assegurem que decisões, estratégias, políticas, 

programas, projetos, planos, ações, serviços e produtos atendam de modo equilibrado  

o maior número de partes interessadas. Essas práticas reforçam, principalmente, a 

importância das partes interessadas na avaliação e sugestão de melhoria dos 

produtos e serviços oferecidos pela entidade. 

Quanto ao componente Estratégia organizacional, sugere-se que a entidade 

defina mecanismos que fortaleçam o envolvimento das instâncias de governança, 

gestores, colaboradores e demais partes interessadas, tanto na formulação quanto na 

execução ou reavaliação da estratégia. É aconselhável, também, intensificar as 

reuniões de análise da estratégia, envolvendo desde a alta administração até o 

operacional, com o propósito de tornar visíveis e conhecidos os objetivos e os 

indicadores de desempenho, e, dessa forma, viabilizar a avaliação e o monitoramento 

para o atingimento das metas definidas. Ainda, vale registrar e divulgar as ações de 



122 
 

melhorias, sempre que houver, a fim de uniformizar os procedimentos adotados, 

visando sempre à melhora no desempenho da entidade. 

Já para o componente Alinhamento transorganizacional, sugere-se identificar, 

formalizar e divulgar mecanismos adotados para atuação conjunta entre 

organizações, identificando possíveis políticas públicas transversais, 

multidisciplinares e/ou descentralizadas. 

A respeito do componente Gestão de riscos e controle interno, sugere-se 

formalizar a responsabilidade da instância a que compete o controle da estrutura de 

gestão de riscos da entidade, para na sequência definir diretrizes de gestão de riscos 

e estabelecimento de controles internos e demais critérios pertinentes ao programa. 

Com relação ao componente Auditoria interna, tendo como referência os 

resultados apurados, sugere-se que o escopo de trabalho seja divulgado e que se 

faça conhecer o plano de auditoria interna, objetivos, riscos, metas e indicadores de 

desempenho para a referida função. 

Por fim, para o componente Accountability e transparência, que atingiu o nível 

máximo no enquadramento, sugere-se formalizar e disponibilizar as exigências 

normativas e decisões jurisprudenciais de publicidade, bem como informações 

requeridas por demais partes interessadas. Aconselha-se, ainda, dar publicidade às 

recomendações que a entidade se comprometeu a divulgar, além de divulgar os 

relatórios produzidos pelos órgãos de controle (TCU, Controladoria Geral da União – 

CGU, Conselho Fiscal), relativos à implementação e aos resultados dos sistemas de 

governança e de gestão da entidade. 

O Quadro 25 resume em tópicos as sugestões propostas para este trabalho. 

 
QUADRO 25 – TÓPICOS DAS SUGESTÕES PROPOSTAS PARA MELHORIA DOS 

COMPONENTES DE CONFORMIDADE PREVISTOS NO QEC 
 

Mecanismos de Controle – LIDERANÇA  
Componentes Sugestões 

Pessoas e 
Competências 

 Formalizar, disponibilizar e divulgar os critérios no processo de seleção de 
membros da alta administração e do conselho, como características e 
competências, formas de avaliação e procedimentos/indicadores que 
demonstrem a forma de avaliação do desempenho da gestão da alta 
administração e conselho. 

Princípios e 
Comportamentos 

 Explicitar a aplicação das regras do código de ética e conduta aos 
membros do conselho, bem como detalhar os temas que podem gerar 
conflitos de interesses, a exemplo das normas antinepotismo.  
 Definir a instância que se responsabilizará pela avaliação da adequação 

da alta administração.  
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QUADRO 25 – TÓPICOS DAS SUGESTÕES PROPOSTAS PARA MELHORIA DOS 
COMPONENTES DE CONFORMIDADE PREVISTOS NO QEC 

 
 Ampliar as ações de divulgação e promoção do código de ética e conduta 

a todas as partes interessadas. 

Liderança 
Organizacional 

 Finalizar o programa de compliance, em especial a gestão de riscos na 
administração regional e nas demais unidades de serviços, a fim de 
mitigar riscos decorrentes de atos praticados pelas lideranças por 
designação de competência. 

Sistema de 
Governança 

 Apurar e identificar, por meio da gestão de riscos, decisões críticas que 
demandem segregação de funções. Na sequência, reforçar os 
mecanismos para evitar que o poder para decisões críticas do negócio 
fique concentrado em uma única liderança ou instância. 

Mecanismos de Controle – ESTRATÉGIA 
Componentes Sugestões 

Relacionamento 
com partes 

interessadas 

 Definir e formalizar mecanismos que permitam uma relação objetiva e 
profissional com a mídia, organizações de controle e com outras 
instituições.  
 Elaborar diretrizes que assegurem que decisões, estratégias, políticas, 

programas, projetos, planos, ações, serviços e produtos atendam de modo 
equilibrado o maior número de partes interessadas. 

Estratégia 
Organizacional 

 Definir mecanismos que fortaleçam o envolvimento das instâncias de 
governança, gestores, colaboradores e demais partes interessadas tanto 
na formulação quanto na execução ou reavaliação da estratégia.  
 Intensificar as reuniões de análise da estratégia, envolvendo desde a alta 

administração até o operacional, com o propósito de tornar visíveis e 
conhecidos os objetivos, indicadores de desempenho, e, dessa forma, 
viabilizar a avaliação e o monitoramento para o atingimento das metas 
definidas.  
 Registrar e divulgar as ações de melhorias, sempre que houver, a fim de 

uniformizar os procedimentos adotados, visando sempre à melhora no 
desempenho da entidade. 

Alinhamento 
Transorganizacional 

 Identificar, formalizar e divulgar mecanismos adotados para atuação 
conjunta entre organizações, identificando possíveis políticas públicas 
transversais, multidisciplinares e/ou descentralizadas. 

Mecanismos de controle – CONTROLE 
Componentes Sugestões 

Gestão de Riscos e 
Controle Interno 

 Formalizar a responsabilidade da instância a que compete o controle da 
estrutura de gestão de riscos da entidade para, na sequência, definir 
diretrizes de gestão de riscos e estabelecimento de controles internos e 
demais critérios pertinentes ao programa. 

Auditoria Interna 
 Divulgar o escopo de trabalho, bem como tornar conhecido o plano de 

auditoria interna, objetivos, riscos, metas e indicadores de desempenho 
para a função de auditoria. 

Accountability e 
Transparência 

 Formalizar e disponibilizar as exigências normativas e decisões 
jurisprudenciais de publicidade, bem como informações requeridas por 
demais partes interessadas, além de dar publicidade às recomendações 
que a entidade se comprometeu a divulgar.  
 Divulgar os relatórios produzidos pelos órgãos de controle (TCU, CGU, 

Conselho Fiscal), relativos à implementação e aos resultados dos 
sistemas de governança e de gestão da entidade. 

FONTE: O autor (2020). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais sobre os resultados 

obtidos a partir da proposição de um método para avaliar o estágio de conformidade 

quanto às boas práticas ou mecanismos de governança propostos pelo TCU, o qual 

foi aplicado em uma entidade componente dos serviços sociais autônomos no Paraná. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Para elaboração e conclusão deste trabalho, partiu-se da premissa de que a 

entidade pesquisada, componente dos serviços sociais autônomos, tem 

personalidade jurídica de direito privado, não integrando, portanto, a Administração 

Pública. No entanto, tal entidade presta legalmente atividades de interesse público 

para determinada categoria profissional; para isso, depende de recursos financeiros 

compulsórios advindos do empresariado nacional. Dessa forma, com melhor 

definição, a contribuição compulsória em questão não é passível de enquadramento 

na categorização de verba pública; contudo, ainda assim, sofre fiscalização do TCU a 

respeito da destinação desses recursos.  

Como explicitado anteriormente, para dar transparência quanto à utilização e 

à aplicação dos recursos destinados aos serviços sociais autônomos, o TCU proferiu 

o Acordão 699/2016 que reúne uma série de recomendações a essas entidades. 

Ainda, como aporte teórico para a compreensão da problemática deste 

trabalho, aprofundou-se o entendimento a respeito das principais características 

históricas de criação, da natureza jurídica, da governança da entidade em estudo de 

caso, uma entidade componente dos serviços sociais autônomos. Além disso, 

evidenciou-se que organizações complexas, em regra, são organizações hibridas em 

determinado aspecto, de modo que é o nível de relevância do hibridismo em cada 

caso concreto que justificaria o domínio da matéria pelos seus gestores para a tomada 

de decisão. 

Dessa forma, houve a necessidade de se estabelecer um método que 

permitisse avaliar o estágio de conformidade da entidade pesquisada quanto às boas 

práticas ou mecanismos de governança. 
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Assim, justificou-se a escolha dos três mecanismos e seus dez componentes 

de governança, dispostos no Referencial Básico de Governança Aplicável aos Órgãos 

da Administração Pública do TCU, para a elaboração da ferramenta denominada 

“Quadro de Estágio de Conformidade” (QEC), criada para o desenvolvimento deste 

trabalho. Logo, a aplicação e os resultados dispostos a seguir comprovam que foram 

alcançados os objetivos deste trabalho.  

Tendo como base os três mecanismos e seus dez componentes, 

estabelecidos no QEC, efetivou-se a análise documental com a verificação de todos 

os documentos disponibilizados, fisicamente, digitalmente e, também, por meio do 

sítio eletrônico da entidade em estudo.  

Na sequência, procedeu-se ao enquadramento no QEC, ficando evidenciado 

que a entidade dispõe de uma gama, acima da média, de mecanismos de governança 

conforme proposto pelas boas práticas do TCU, e que também faz cumprir o proposto 

nesses mecanismos, ficando, portanto, enquadrada no estágio 4 de conformidade.  

Já o questionário, aplicado por intermédio de uma survey, teve como objetivo 

levantar a percepção dos gestores da entidade pesquisada quanto às boas práticas 

de governança ora adotadas, não com a finalidade de entender se havia consenso ou 

dissenso entre os respondentes, mas, de comparar com a análise documental da 

mesma entidade, para posterior enquadramento, utilizando-se os mesmos critérios, 

na ferramenta criada para a elaboração deste trabalho. 

Obtiveram-se 58 respondentes, com 144 assertivas cada, totalizando, dessa 

forma 8.352 assertivas válidas da amostra, as quais serviram como meio para se 

estimar, de acordo com a ferramenta criada com essa finalidade, a percepção dos 

gestores quanto às boas práticas de governança ora adotadas na entidade em estudo. 

Constatou-se que a percepção dos gestores não é unânime em três dos dez 

componentes que compõem o QEC, com diferença apresentada não maior que um 

estágio de conformidade. 

Como exposto no Capítulo 4, a discrepância encontrada em alguns 

componentes ocorre pelo fato de a entidade não integrar a Administração Pública. 

Logo, não está obrigada a adotar algumas práticas. Provavelmente decorra daí tal 

desconhecimento. O fato de realmente não conhecerem, não utilizarem ou mesmo 

não reconhecerem alguns procedimentos adotados pela entidade deve ser levado em 

conta, pois quase 6% dos gestores afirmaram desconhecer ou não querer responder 

tal assertiva. 
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Dito de outra forma, levando em consideração as evidências concretas de 

procedimentos utilizados pela entidade em estudo, como pode ser constatado na 

análise documental e aqui explicitado, a entidade precisa investir em endomarketing 

relacionado ao tema, especificamente aos procedimentos ora adotados. É 

interessante para a organização promover a integração entre as áreas, em especial 

entre os líderes, que são os propagadores das ações de qualquer organização. 

Ainda assim, considerando a percepção dos gestores, na média, após o 

enquadramento no QEC, o resultado foi igual a 4 para o estágio de conformidade. 

Ressalta-se que, nesse enquadramento, sete componentes situaram-se no estágio 4 

de conformidade. Logo, observa-se que está em curso, segundo a percepção dos 

gestores, a transição do estágio 3 para o estágio 4 de conformidade, mas que na 

média, ambas as análises se encontram no mesmo estágio de conformidade.  

Sendo assim, considerando todas as boas práticas ou mecanismos de 

governança disponíveis na entidade pesquisada, e comparando o resultado da 

pesquisa documental e o questionário para se entender a percepção dos gestores, 

tem-se que o seu enquadramento é a transição do estágio 3 para o estágio 4 de 

conformidade. Como resultado, o QEC, ferramenta criada para esta análise, 

evidenciou que a entidade encontra-se em um estágio de conformidade acima da 

média, podendo ser considerada referência em um de seus componentes a qualquer 

parte interessada ou setor de atuação. 

Ato contínuo, considerando os três mecanismos e seus dez componentes de 

governança constantes no QEC e os devidos enquadramentos para apuração do 

estágio de conformidade em que a entidade em estudo se encontra, a estatística 

sugere três componentes que devem ser priorizados em eventual plano de ação, são 

eles: Pessoas e competências, Relacionamento com partes interessadas e 

Alinhamento transorganizacional. 

Dessa forma, reforça-se a sugestão para que a entidade utilize suas 

ferramentas de comunicação e desenvolvimento para atuar na informação, utilização 

e conscientização das boas práticas de governança aos seus líderes e demais 

empregados, visando elevar o nível de conformidade.  

Ademais, é válido a entidade estabelecer planos de ação que estimulem o 

aprimoramento dos componentes de governança existentes, e, por consequência, 

eliminar as discrepâncias encontradas, aprimorando procedimentos para atingir 

melhores resultados de conformidade. 
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Assim, não se exclui de forma alguma a importância da aplicação e o uso da 

ferramenta elaborada para este trabalho, o QEC, que tem como finalidade identificar 

quais componentes estão em conformidade e eficácia comprovadas e quais ainda 

necessitam ser revistos. O resultado dessa aplicação demonstra o cenário atual de 

conformidade quanto às práticas em governança de determinada entidade, em 

atendimento às possíveis recomendações do TCU e demais exigências legais. 

Em síntese, espera-se que o QEC seja útil para estudos e aprimoramentos no 

meio acadêmico, e que seja aplicado a demais entidades para análise de suas práticas 

de governança. Embora este trabalho tenha sido concluído no ano de 2020 e os 

serviços sociais autônomos recebam diversas recomendações nesse sentido por meio 

do Acordão 699/2016, ainda não foi identificado nenhum caso de aplicação de 

ferramenta igual ou semelhante para tal análise. 

Nesse sentido, ressalta-se que os conceitos e componentes dos referenciais 

e modelos de boas práticas ou mecanismos de governança debatidos neste trabalho 

devem ser priorizados, assimilados e entendidos. Não há, porém, pretensão alguma 

de contrariar ou inibir qualquer outro modelo e práticas já utilizadas ou que porventura 

venham a ser desenvolvidas, cuja aplicação adequada seja comprovada. Importa que 

norteiem o desenvolvimento de outras ferramentas com modelos mesmo que mínimos 

de comparações. Além disso, espera-se que o método apresentado por este trabalho 

seja passível de monitoramento e aperfeiçoamento. 

Por fim, com base nos resultados aqui apresentados, tanto na análise 

documental quanto na percepção dos gestores, afirma-se que é imprescindível para 

qualquer organização a implantação de um modelo mínimo de governança que leve 

em conta a participação efetiva das lideranças, demais empregados e partes 

interessadas, com aplicação de melhorias contínuas e permanentes de resultados em 

prol do seu modelo de negócio e anseios da sociedade. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Recomenda-se para futuras pesquisas nos serviços sociais autônomos, o 

aprofundamento nas recomendações contidas no Acordão 699/2016 do TCU, 

analisando-o detalhadamente para que se realizem possíveis adaptações 

necessárias, envolvendo a análise documental da entidade, o questionário a ser 
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aplicado para apurar a percepção dos gestores, bem como os componentes 

determinados no QEC.  

Ainda assim, é prudente que tais adaptações sejam realizadas somente após 

validação formal do TCU atestando que todas as recomendações foram atendidas e 

que os procedimentos para tais estão em conformidade com essas recomendações. 

Isso porque existe a possibilidade de algum departamento nacional, de alguma 

entidade, tenha proposto ao TCU adaptação, alteração ou exclusão de 

recomendações, tendo em vista a natureza jurídica dessas entidades, bem como o 

fato de estar condicionada a cumprir, legalmente, seus próprios regulamentos 

internos, conforme exposto anteriormente. 

Recomenda-se, ainda, que a entidade estenda o questionário não só a líderes 

constituídos, mas também a demais empregados como forma de se verificar se há 

integração na entidade como um todo, ou seja, se as áreas estão totalmente ou de 

alguma forma integradas, além de conferir o nivelamento de todo o seu corpo 

funcional. Nesse sentido, sugere-se ainda que este trabalho seja aplicado em outras 

instituições dos serviços sociais autônomos, em outros estados, ampliando, dessa 

forma, o entendimento quanto às boas práticas de governança e seu estágio de 

conformidade. 

Por fim, para o enriquecimento de futuros estudos acadêmicos, fica a 

sugestão da análise especifica da história, contribuições e resultados alcançados 

pelos serviços sociais autônomos, desde sua gênese nos meados de 1940 até a 

contemporaneidade. É interessante também investigar, sob o ponto de vista político, 

a identidade de tais organizações considerando seu hibridismo e, com isso, 

fundamentar sua arrecadação compulsória e o entendimento de que não se trata de 

organização estatal, mas de entidade privada. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS 
GESTORES SOBRE O ESTÁGIO DE CONFORMIDADE DE GOVERNANÇA DA 
ENTIDADE INVESTIGADA 

 

Prezado(a) Gestor(a) 

 

A sua participação no questionário é de grande importância para a realização de pesquisa 

científica que busca identificar as boas práticas de governança na Entidade. 

Ao responder o questionário, não há necessidade de identificação pessoal. O anonimato é 

garantido. As assertivas de 1 a 6 referem-se à caracterização geral dos respondentes. Para 

as demais assertivas (138) o respondente deve avaliar cada uma das questões e selecionar 

uma das seis opções disponíveis. Lembrando que ao responder, assinale a alternativa que 

entender mais adequado ao seu caso pessoal. Importante refletir que não há necessariamente 

uma só afirmativa correta, cabendo-lhe, portanto, optar por uma e única resposta que reflita a 

principal característica da Entidade em relação a sua estrutura de governança. 

 

COMO RESPONDER – As respostas a cada afirmação das assertivas estão divididas em 

uma escala de 5 níveis de concordância, sendo que, para o NÍVEL 1, significa discordância 

integral com a totalidade da afirmação enquanto que o NÍVEL 5 significa concordância integral 

com a afirmação na sua totalidade. Dessa forma, os NÍVEIS 2 a 4 indicam concordância 

parcial com a afirmação, conforme tabela abaixo: 

 
Descrição do Nível 

Nível Entendimento 

Discordo integralmente 1 Não se percebe tal prática ou inexiste 
Parcialmente 2 Percebe-se tal prática, mas não é formalizada 
Parcialmente 3 A prática é percebida e formalizada 

Parcialmente 4 A prática é percebida e formalizada e dada o devido 
tratamento pela alta administração 

Concordo integralmente 5 A prática advém da alta administração, visível na atual 
gestão, sendo referência a todas as partes interessadas. 

Caso opte por não responder à assertiva ou não possua informações necessárias para tal, 

selecionar a última afirmação, “Desconheço o tema ou não quero responder”. 

 

Pelo seu apoio, nosso sincero agradecimento. 

 

Observação: “As opiniões apuradas pelo questionário em questão são pessoais, não 

expressando, de modo algum, a posição oficial da Entidade pesquisada da qual os 

respondentes são gestores designados”. 
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1. Área de atuação

Administração Regional

Unidade de Serviços

2. Exerce função gerencial de:

Assistente de Gerente

Gerente Executivo de Unidade

Diretor/Gerente de Área ou Assessores

3. Sexo

Feminino

Masculino

4. Estado Civil
Solteiro (a)

Casado (a)

Divorciado (a)

Viuvo (a)

Outro

5. Nível de Escolaridade

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

6. Tempo de Trabalho no SESC Paraná

Até 2 ano

De 3 a 5 anos

De 6 a 10 anos

De 11 a 20 anos

Mais de 20 anos

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DE RESPONDENTES

Boa Prática: L1.1. Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de membros 
da alta administração e de conselhos ou colegiado superior

As características e competência ao processo de seleção de membros da alta administração e de
conselhos ou colegiado superior estão identificadas. (*D)

L1.1.1

MECANISMO: LIDERANÇA
 COMPONENTE L1: PESSOAS E COMPETÊNCIAS
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1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

L1.1.3

Boa Prática: L1.2. Assegurar a adequada capacitação dos membros da alta
administração

L1.2.1 As formas de promoção do desenvolvimento de membros da alta administração estão definidas. (*D)

L1.2.2
As características e competências desejáveis ou necessárias a membros da alta administração estão
definidas. (*D)

L1.2.3
As características e competências de membros da alta administração são desenvolvidas considerando
as necessidades de desenvolvimento identificadas. (*E)

L1.1.4
O processo de seleção de membros do conselhos ou colegiados superior está estabelecido e inclui
ampla divulgação das características e competências requeridas, dos critérios de seleção e do processo
de escolha. (*E)

Os critérios de seleção de membros da alta administração e de conselhos ou colegiado superior estão
definidos. (*D)

O processo de seleção de membros da alta administração e de conselhos ou colegiados superior está
estabelecido e inclui ampla divulgação das características e competências requeridas, dos critérios de
seleção e do processo de escolha. (*E)

L1.1.2

Boa Prática: L1.3. Estabelecer sistemática de avaliação de desempenho de membros
da alta administração

L1.3.1
As formas de avaliação desempenho de membros da alta administração estão definidas e publicadas.
(*D)

L1.3.2
Os indicadores e metas de desempenho para membros da alta administração estão sendo definidos e
publicados. (*D)
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1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Boa Prática: L1.4. Garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, de membros da
alta administração e de conselhos ou colegiado superior, seja transparente e
adequado para atrair bons profissionais e estimulá-los a se manterem focados nos
resultados organizacionais.

L1.4.1
As formas de premiação pelo desempenho dos membros da alta administração e de conselhos ou
colegiados superiores estão definidas. (*D)

L1.4.2

L1.3.3
Os membros da alta administração são avaliados com base nos indicadores e metas de desempenho
definidos. (*E)

COMPONENTE L2: PRINCÍPIOS E COMPORTAMENTOS

O código de ética e de conduta adotado é aplicavel aos membros dos conselhos ou colegiado superior.
(*E)

Boa Prática: L2.1. Adotar código de ética e conduta que defina padrões de
comportamento dos membros da alta administração e dos conselhos ou colegiado
superior.

A concessão dos benefícios, financeiros e não financeiros, aos membros da alta administração leva em
consideração o resultado organizacional e o desempenho individual e coletivo. (*E)

L2.1.1

L1.4.3
O conjunto de benefícios, financeiros e não financeiros, concedidos a membros de conselhos ou
colegiados superior, são divulgados. (*E)

L1.4.4
O conjunto de benefícios, financeiros e não financeiros, concedidos a membros da alta administração e
aos conselhos ou colegiado superior, são divulgados. (*E)

L1.3.4 O resultados das avaliações de desempenho de membros da alta administração é divulgado. (*E)
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1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

a)
b)

c)

d)

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

a)
b)

c)

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Os mecanismos para submissão de denúncias diretamente às instâncias internas de governança estão
implantados (p.ex. corregedoria, ouvidoria, comitê de ética, conselho etc).

L2.2.3

O código de ética e de conduta adotado é aplicável aos membros da alta administração. (*E)

L2.1.3 O código de ética e de conduta adotado possui as seguintes características: (*D)

Ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e de conduta são efetivamente
realizadas para seu público alvo. (*E)

Boa Prática: L2.2. Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de
interesse influenciem as decisões e as ações dos membros da alta administração e dos 
conselhos ou colegiado superior.

detalha valores, princípios e comportamentos esperados dos agentes públicos;
define tratamento de conflitos de interesse;
estabelece a obritatoriedade de manifestação e registro, de forma explicita e transparente, de aspectos
que possam conduzir a conflito de interesse (p. ex., empregos anteriores, candidaturas a cargos
eletivos, atividades políticas nos últimos cinco anos)
proíbe o recebimento de benefícios que possam, de forma efetiva ou potencial, influenciar, ou parecer
influenciar, as ações da alta administração e dos membros da alta administração e de conselhos ou
colegiado superior.

L2.1.4 O código de ética e de conduta adotado define: (*D)

sanções cabíveis em caso de seu descumprimento;
mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento;
papeis e responsabilidades dos envolvidos no monitoramento e na avaliação do comportamento de
agentes públicos;

L2.1.5

Os mecanismos para receber e tratar denúncias, incluindo as relacionadas à violação do código de ética
e, em especial conflito de interesses, estão implantados. (*E)

L2.2.1

L2.2.2

Os mecanismos de controle para evitar que decisões e ações relevantes sejam tomadas com a
participação de pessoas envolvidas em possíveis conflitos de interesse estão implantados (p.ex. normas
antinepostismo). (*E)

L2.1.2
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1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

As diretrizes para avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão da organização estão definidas.
(*D)L.3.1.1

A conformidade da gestão da organização com normas externas e suas diretrizes é avaliada,
direcionada e monitorada pela alta administração. (*E)

O desempenho da gestão da organização é avaliado, direcionado e monitorado pela alta administração.
(*E)

L2.2.4 Os mecanismos para acompanhamento de denúncias pelas partes interessadas estão implantados. (*E)

L.3.1.2

L.3.1.3

A instância interna de governança (p. ex. corregedoria), com atribuição de correição, que se
responsabiliza pela avaliação da adequação do comportamento da alta administração, está implantada.
(*E)

Boa Prática: L2.3. Estabelecer mecanismos para garantir que a alta administração atue
de acordo com padrões de comportamento baseado nos valores e princípios
constitucionais, legais e organizacionais e no código de ética e conduta adotado

L2.3.1

Boa Prática: L3.1. Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização,
especialmente quanto ao alcance de metas organizacionais

Boa Prática: L3.2. Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes
para a gestão da organização e pelo alcance dos resultados previstos.

L3.2.1
Controles internos para mitigar riscos decorrentes de atos praticados pelos agentes delegados estão
implantados. (*E)

L3.2.2
As metas de resultado a serem alcançados pela organização foram definidas pela alta administração.
(*D)

COMPONENTE L3: LIDERANÇA ORGANIZACIONAL
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1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

L3.3.1
As diretrizes e os limites para delegação de competências associadas a decisões críticas de negócios
estão definidos. (*D)

L3.3.4
Processo de escalonamento, para instâncias de governança, de questões que envolvem decisões
críticas de negócio, está estabelecido. (*E)

Boa Prática: L3.4. Responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle interno.

L3.4.1 A alta administação avalia, direciona e monitora a gestão de riscos e os controles internos. (*E)

L3.4.2
A alta administração estabelece medidas que asseguram que os dirigentes implementem e monitorem
práticas de gestão de riscos e controle interno. (*E)

L3.3.2
Os mandatos dos membros das instãncias internas de governança, assim como os requisitos para
permanência no cargo ou função, estão definidos. (*D)

L3.2.3
As diretrizes de transição dos membros da alta administração e das demais instâncias internas de
governança estão estabelecidas. (*D)

Boa Prática: L3.3. Assegurar, por meio de política de delegação e reserva de poderes, a
capacidade das instâncias internas de governança de avaliar, direcionar e monitorar a
organização.

L3.2.3
O dirigente máximo da organização se responsabiliza pelo estabelecimento de diretrizes e políticas para
a gestão da organização. (*E)

L3.2.4 O dirigente máximo da organização se responsabiliza pelo alcance dos resultados. (*E)
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1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

Marcar apenas uma oval

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

COMPONENTE L4: SISTEMA DE GOVERNANÇA

L3.4.3
Boa Prática: L3.5. Avaliar os resultados das atividades internas de controle e dos trabalhos de auditoria
e, se necessário, determinar que sejam adotados providências.

Boa Prática: L3.5. Avaliar os resultados das atividades internas de controle e dos
trabalhos de auditoria e, se necessário, determinar que sejam adotados providências.

L3.5.1

Boa Prática: L4.1. Estabelecer as instâncias internas de governança da organização.

L4.1.1
Papéis e responsabilidades dos conselhos e colegidos superiores estão definidos e incluem atividades
relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao
monitoramento e ao controle. (*D)

Papeis e responsabilidades da alta administração estão definidos e incluem atividades relacionadas à
tomada de decisão, à elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao
controle. (*D)

L4.1.2

L3.5.5
As providências necessárias, com respeito aos resultados das atividades internas de controle e dos
trabalhos de auditoria são avaliadas, determinadas e monitoradas. (*E)

As diretrizes para planejamento, implantação e avaliação das atividades internas de controle estão
definidas. (*D)

L3.5.2 As diretrizes para planejamento, implantação e avaliação das atividades de auditoria estão definidas (*D)

L3.5.3
A alta administração se posiciona com respeito aos resultados das atividades internas de controle e às
recomendações dos trabalhos de auditoria. (*E)

L3.5.4
Conselhos e colegiados superiores, quando existem, se posicionam com respeito aos resultados das
atividades internas de controle e às recomendações dos trabalhos de auditoria que se referem às ações
ou omissões da alta administração. (*E)
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Papeis e responsabilidades das instâncias internas de apoio a governança estão definidos e incluem
atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao
monitoramento e ao controle. (*D)

L4.1.4
Os membros dos conselhos e colegiados superiores, da alta administração e das instâncias internas de
apoio a governança estão designados. (*E)

L4.1.5
Os membro do conselho regional e colegiados superiores, da alta administração e das instâncias
internas de apoio a governança cumprem seus papeis e reponsabilidades relativas ao sistema de
governança. (*E)

Boa Prática: L4.2. Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções
críticas.

L4.2.1 As decisões críticas da organização que demandam segregação de funções estão identificadas. (*D)

L4.1.3

O limite de tempo para que indivíduos exerçam a mesma função ou papel associado a decisões críticas
de negócio está definido. (*D)

L4.2.4
Funções relacionadas a decisões críticas de negócio estão segregados de modo a não concentrar em
uma única pessoa o poder para tais decisões. (*E)

Boa Prática: L4.3. Estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-lo
para as partes interessadas

L4.3.1 O sistema de governança da organização está definido e contempla: (*D)

a identificação das instâncias internas de governança da organização;
a definição de quais instâncias internas de governança participam de quais decisões críticas, bem como
de seu grau de responsabilidade;
a modelagem do fluxo de informações entre as instâncias internas de governança e entre estas e outras
partes interessadas;
a modelagem do processo de trabalhos que envolvem instâncias internas de governança

L4.2.2
Há controles implantados de modo a reduzir o risco de decisões críticas serem tomadas sem respeitar a 
segregação de funções. (*E)

L4.2.3
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L4.3.5
A organização avalia e monitora se as partes interessadas conhecem o sistema de governança vigente
na organização. (*E)

COMPONENTE E1: RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

E1.1.2

E1.1.1 As partes interessadas estão identificadas. (*D)

Canais de comunicação para acesso, solicitação e encaminhamento de informações estão implantados.
(*E)

Canais de comunicação para acesso, solicitação e encaminhamento de informações são divulgados
periodicamente. (*E)

Mecanismos para tratar informações recebidas estão implantados. (*E)

E1.1.3

MECANISMO: ESTRATÉGIA

Boa Prática: E1.1. Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as diferentes
partes interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas suas características e
possibilidades de acesso.

E1.1.4

L4.3.2 O sistema de governança da empresa está implantado. (*E)

L4.3.3
O sistema de governança é avaliado, direcionado e monitorado pela mais alta instância interna de
governança. (*E)

L4.3.4
O sistema de governança vigente na organização está publicado e disponível para consulta pelas partes
interessadas. (*E)
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com outras organizações públicas privadas.

E1.3.1
Diretrizes de relacionamento com a mídia, organizações de controle e outras organizações estão
definidas. (*D)

E1.2.1

E1.3.2 Estão implantados mecanismos de relacionamentos. (*E)

com a mídia;
com organizações de controle;

E1.2.2

E1.2.3

Diretrizes para participação social na governança da organização (avaliação, direcionamento e
monitoramento) estão definidos (p. ex. planejamento e orçamento participativo, envolvimento da
sociedade civil organizada, controle social. (*D)

Mecanismos que viabilizam a participação social na governança da organização estão implantados (p.
ex., conferências de políticas publicas, mesas de diálogo, audiencias e consultas públicas presenciais
ou virtuais). (*E)

As diretrizes de participação social são observadas e postas em prática, em conformidade com as
definições. (*E)

O desempenho e a qualidade do relacionamento da organização com a mídia, com as organizações de
controle (internos e externos) e com outras organizações (públicas e privadas) são avaliadas e
monitoradas. (*E)

Boa Prática:E1.3. Estabelecer relação objetiva e profissional com a mídia, organização
de controle e outras organizações.

E1.3.3

E1.1.5
O desempenho, a disponibilidade e a adequação dos canais de comunicação são avaliados e
monitorados. (*E)

Boa Prática: E1.2. Promover a participação social, com envolvimento dos usuários, da
sociedade e das demais partes interessadas na governança da organização.
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Boa Prática: E1.4. Assegurar que decisões, estratégias, políticas, programas, projetos,
planos, ações, serviços e produtos de responsabilidade da organização atendam ao
maior número possível de partes interessadas, de modo balanceado.

E1.4.1
As semelhanças e as distinções entre as partes interessada, bem como suas necessidades e
expectativas, estão identificadas. (*D)

E1.4.4
A satisfação das partes interessadas com o atendimento de suas necessidades e expectativas é
avaliada e monitorada. (*E)

COMPONENTE E2: ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

Boa Prática: E2.1. Estabelecer modelo de gestão da estratégia que considere aspectos
como transparência e envolvimento das partes interessadas.

E2.1.1

E2.1.2
O modelo de gestão da estratégia explicita os processos necessários, contemplando as etapas de
formulação, desdobramento e monitoramento da estratégia. (*D)

E2.1.3
O modelo de gestão da estratégia explicita como as partes interessadas definem, comunicam e revisam
a estratégia. (*D)

E2.1.4
O modelo de gestão da estratégia explicita como as partes interessadas são envolvidas no
acompanhamento do desempenho organizacional. (*D)

E1.4.2
Critérios de seleção, priorização e balanceamento no atendimento de necessidades das partes
interessadas estão definidas e são transparentes. (*D)

E1.4.3
Processos de seleção, priorização e balanceamento de decisões, estratégias, políticas, programas,
projetos, planos, ações, serviços e produtos de responsabilidade da organização, aque atendem as
diferentes partes interessadas, estão implantadas. (*E)

O modelo de gestão da estratégia está definido e considera aspectos como transparência e
envolvimento das partes interessadas. (*D)
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Boa Prática: E2.3. Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais
indicadores e o desempenho da organização.

E2.3.1 A execução das iniciativas estratégicas é avaliada e monitorada. (*E)

E2.1.5
O modelo da gestão da estratégia explicita as resposabilidades das instâncias internas de governança
(p. ex. conselhos, chefes de poderes, ministros e secretários) no que tange a avaliação, direcionamento
e monitoramento da estratégia. (*D)

E2.1.6 Diretrizes para monitoramento e avaliação da execução da estratégia estão definidas. (*D)

O modelo da gestão estratégica está implantada. (*E)

Boa Prática: E2.2. Estabelecer a estratégia da organização.

E2.2.1 A missão, a visão e os valores da organização estão definidos. (*D)

E2.2.2
As instâncias internas de governança, os gestores e os colaboradores (p. ex. supervisores e
empregados) participam da formulação da estratégia. (*E)

E2.2.3
Na formulação da estratégia a organização adota práticas participativas que consideram os anseios das
partes interessadas externas (p. ex. sociedade). (*E)

E2.2.4 A estratégia da organiação está definida e explicita objetivos, iniciativas, indicadores de desempenho e
metas. (*D)

E2.1.7

E2.2.5 A estratégia da organiação é executada. (*E)
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COMPONENTE E3: ALINHAMENTO TRANSORGANIZACIONAL

Boa Prática: E3.1. Estabelecer macanismos de atuação conjunta, entre organizações,
com vistas a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas
públicas transversais, multidisciplinares e/ou descentralizadas.

E3.1.1
Instãncias de governança de práticas públicas tranversais, mutidisciplinares ou descentralizadas, das
quais a organização participa, estão definidas.  (*D)

E3.1.2
Organizações envolvidas em políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das
quais a organização participa, estão identificadas. (*D)

E3.1.3
Responsabilidades de organização envolvidas em políticas públicas transversais, multidisciplinares ou
descentralizadas, das quais a organização participa, estão definidas. (*D)

E3.1.4
Objetivos, indicadores e metas de políticas públicas transversais, multidisciplinares e descentralizadas,
das quais a organização participa, estão definidas e foram acordados com as organizações envolvidas.
(*D)

E3.1.5
Normas necessárias à execução de políticas públicas transversais, multidisciplinares e
descentralizadas, das quais a organização participa, estão definidas. (*D)

E3.1.6
Informações relevantes relativas às políticas públicas transversais, multidisciplinares e descentralizadas,
das quais a organização participa, são compartilhadas e comunicadas às instâncias de governança das
políticas e às demais partes interessadas. (*E)

E2.3.2 O desempenho da organização é avaliado com base nos indicadores e metas definidos. (*E)

E2.3.3
Ações são adotadas quando o desempenho é insatisfatório e, também, quando comprovadamente
necessário. (*E)

E2.3.4 A estratégia da organização é executada de acordo com os objetivos e as metas definidos. (*E)
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C1.1.5
Plano de continuidade, relacionados aos elementos críticos de sua área de atuação, está implantado.
(*E)

C1.1.6 A responsabilidade por coordenar a estrutura de gestão de riscos da organização está atribuída. (*D)

C1.1.7
As instâncias internas de governança utilizam as informações resultantes do processo de gestão de
riscos para apoiar seus processos decisórios. (*E)

COMPONENTE C1: GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

Boa Prática: C1.1. Estabelecer estrutura de gestão de riscos.

C1.1.1
Diretrizes para a gestão de riscos e estabelecimento de controles internos estão definidas, e incluem a
definição da tolerância ao risco, de papeis e responsabilidades, de critérios de classificação de riscos.
(*D)

C1.1.2
O processo de gestão de riscos está implantado e contempla os seguintes componentes: ambiente e
controle; fixação de objetivos; avaliação de riscos; atividades de controle; informação e comunicação;
atividades de monitoramento. (*E)

C1.1.3 Riscos críticos da organização estão identificados. (*D)

C1.1.4 Controles internos para reduzir os riscos críticos identificados estão implantados. (*E)

E3.1.7
Ações de políticas públicas transversais, multidisciplinares e descentralizadas, das quais a organização
participa, são compartilhadas e comunicadas às instâncias de governança das políticas e as demais
partes interessadas. (*E)

MECANISMO: CONTROLE
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C2.2.2
Diretrizes para o tratamento de conflitos de interesse (p. ex. não participação em atos de gestão) na
função de auditoria interna estão definidas. (*D)

C2.2.3 As competências necessárias ao desempenho das responsabilidades de auditoria interna estão
identificadas. (*D)

C2.2.4
Condições são providas para que os auditores internos possuam, coletivamente, as competências
necessárias ao desempenho das atribuições da função de auditoria interna. (*E)

Boa Prática: C2.3. Assegurar que a auditoria interna adicione valor à organização

C2.3.1
Diretrizes para que a função de auditoria interna contribua para a melhoria dos processos de governança, 
de gestão e de gerenciamento de riscos e controles, utilizando a abordagem sistemática estão
definidas. (*D)

C2.3.2
Diretrizes para o planejamento dos trabalhos de auditoria interna estão definidas e levam em
consideração os riscos relevantes para organização. (*D)

C2.3.3
Objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de auditoria interna estão estabelecidos.
(*D)

C2.3.4 Plano de auditoria interna, elaborado com base nos objetivos, riscos e metas da organização, está
aprovado. (*D)

C2.3.5
Trabalhos de auditoria interna são executados em conformidade com as diretrizes e planos definidos.
(*E)

C2.3.6
O desempenho da função de auditoria interna é mensurado e avaliado com base nos indicadores e
metas definidos. (*E)

C2.3.7
Medidas visando o aprimoramento da função auditoria interna estão implementadas sempre que
necessário. (*E)
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COMPONENTE C3: ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA

Boa Prática: C3.1. Dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-

C3.1.1
As necessidades de publicidade de informações decorrentes de exigências normativas e
jurisprudenciais, e de demandas das partes interessadas estão identificadas. (*D)

C3.1.2
Diretrizes da alta administração para abertura de dados, divulgação de informações relacionadas à área
de atuação da organização e comunicação com as diferentes partes interessadas estão definidas. (*D)

C3.1.3
O catálago de informações às quais a organização se compromete a dar transparência ativa está
definido e é acessível às partes interessadas. (*D)

C3.1.4
As informações às quais à organização se compromete a dar transparência ativa estão acessíveis às
partes interessadas. (*E)

C3.1.5 As informações públicadas estão de acordo com as exigências normativas e jurisprudenciais. (*E)

C3.1.6 A satisfação das partes interessadas com as informações providas é avaliada e monitorada. (*E)

Boa Prática: C3.2. Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de
governança e de gestão, de acordo com a legislação vigente e com o princípio de
accountability .

C3.2.1
Relatórios produzidos pela organização, relativos à implementação e aos resultados dos sistemas de
governança e de gestão da organização, estão publicados. (*E)

C3.2.2
Informações produzidas por instâncias externas de governança, relativas à implementação e aos
resultados dos sistemas de governança e de gestão da organização, estão publicados. (*E)
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C3.2.3 As informações publicadas estão de acordo com as exigências normativas e jurisprudenciais. (*E)

C3.2.4
A satisfação das partes interessadas com o conteúdo e a qualidade da prestação de contas é avaliada e
monitorada. (*E)

Boa Prática: C3.3. Avaliar a imagem da organização e a satisfação das partes
interessadas com seus serviços e produtos.

C3.3.1
A satisfação das partes interessadas com serviços e produtos sob responsabilidade da organização é
monitorada e avaliada. (*E)

C3.3.2
A imagem da organização perante as partes interessadas, em especial a confiança, é monitorada e
avaliada. (*E)

C3.3.3 Ações de melhoria são implementadas com base nos resultados das avaliações. (*E)

Boa Prática: C3.4. Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregularidades,
promovendo a responsabilização em caso de comprovação.

C3.4.1
Diretrizes para apuração de irregularidades, incluindo desconformidades com o código de ética e de
conduta e com diretrizes de governança e de gestão, estão definidas. (*D)

C3.4.2 Indícios de irregularidades são apurados em conformidade com as diretrizes definidas. (*E)

C3.4.3
Casos comprovados de irregularidades resultam na aplicação de sanções, em conformidade com as
diretrizes definidas. (*E)
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1 2 3 4 5 6
Discordo Concordo Desconheço ou não

Integralmente Integralmente quero responder

C3.4.4
Casos comprovados de irregularidades resultam no encaminhamento tempestivo de informações para os
órgãos de controle competentes. (*E)
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