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MÓDULO 2

Muitos países passaram a se preocupar com aspectos acerca do

tema Governança Pública, e isso não foi diferente no Brasil,

existindo iniciativas de melhoria da governança tanto no âmbito

público como no privado (TCU, 2014).

RBG - TCU

 

MÓDULO 2

Por força de desafios acerca da atuação do Estado, os quais estão

destacados abaixo, o Tribunal de Contas da União publicou o

Referencial Básico de Governança – RBG, o qual estabelece práticas

de gestão, que são aplicáveis a órgãos e entidades da administração

pública (TCU, 2014):

RBG - TCU
3. investimento em setores de relevância como educação,

inovação tecnológica e infraestrutura (transporte, energia,

telecomunicações etc.).

2. Racionalização dos gastos públicos; e

1. Manutenção do equilíbrio fiscal e estabilidade

monetária;
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MÓDULO 2

RBG - TCU
OBJETIVO

– Ser referência na promoção de uma administração pública

efetiva, ética, ágil e responsável.

Dos órgãos e entidades públicas do país quanto á legalidade,

legitimidade e economicidade.

CONTÁBIL

TCU – Responsável pela 

fiscalização:

FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA OPERACIONAL PATRIMONIAL

 

MÓDULO 2

RBG - TCU

RBG - TCU

Um dos instrumentos para que

sirva de orientação e incentivo

de implementação das boas

práticas de governança por

organizações públicas de

qualquer ente federativo, o

qual deverá observar as suas

características institucionais,

bem como suas normas legais,

para adequar à sua realidade,

com o intuito de obter

melhores resultados com a

adoção de tais práticas.
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MÓDULO 2

Elucida que a governança existente nos órgãos
e entidades públicas devem observar três
funções básicas:

RBG - TCU

RBG

AVALIAR DIRECIONAR MONITORAR

 

MÓDULO 2

Também faz uma distinção entre funções de governança e

funções de gestão, e principalmente como se relacionam:

RBG - TCU
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MÓDULO 2

Fica responsável pelo direcionamento,
monitoramento.

RBG - TCU

G

O

V

E

R

N

A

N

Ç

A

 

MÓDULO 2

Fica integrada aos processos
organizacionais, e é responsável pelo
planejamento, execução, controle e ação.

(Entrevista Dr. Bilhim: 14’13” até 23’)

RBG - TCU
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MÓDULO 2

É a governança que irá supervisionar e avaliar a atuação da

gestão, com o objetivo de atender as necessidades não somente

dos cidadãos, como também dos stakeholders.

A governança se preocupa com a qualidade do processo

decisório e sua efetividade, e a gestão parte do princípio de um

direcionamento superior pré-existente, contando com a

colaboração dos agentes públicos envolvidos para garantir a

melhor execução de maneira eficiente (TCU, 2014).

RBG - TCU

 

MÓDULO 2

MECANISMOS DE GOVERNANÇA

RBG - TCU

LIDERANÇA ESTRATÉGIA CONTROLE
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MÓDULO 2

Refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou

comportamental, que garante condições mínimas para o

exercício da boa governança.

RBG - TCU

LIDERANÇA

 

MÓDULO 2

Envolve aspectos como: escuta ativa de demandas, verificar as

necessidades das partes interessadas, avaliação do ambiente

interno e externo, alinhamento de estratégias etc.

RBG - TCU

ESTRATÉGIA
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MÓDULO 2

Trata entre outras coisas, a prestação de contas das ações e a

responsabilização pelos atos praticados.

RBG - TCU

CONTROLE

 

MÓDULO 2

RBG - TCU

A cada um dos mecanismos de governança

foi direcionado um conjunto de

componentes que contribuem para que

sejam atingidos os objetivos, e vinculados a

cada componente, existem um conjunto de

práticas de governança, que possuem o

intuito de ajudar as partes interessadas a

alcançarem resultados positivos.
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MÓDULO 2

Figura 1 – Componentes dos mecanismos de governança

RBG - TCU

 

MÓDULO 2

RBG - TCU

Importante mencionar que as práticas acima

apresentadas não possuem um caráter taxativo.

Apenas representam um referencial básico para

orientação. Para cada componente foram

direcionadas algumas práticas de governança.
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MÓDULO 2

RBG - TCU

Mecanismo – LIDERANÇA 

Componentes dos mecanismos Práticas de governança 

 

 

 

 

L1 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. 

Prática L1.2 – Assegurar a adequada capacitação dos membros 

da alta administração. 

Prática L1.3 – Estabelecer sistema de avaliação de desempenho 

de membros da alta administração. 

Prática L1.4 – Garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, 

de membros de conselho de administração ou equivalente e da alta 

administração seja transparente e adequado para atrair bons 

profissionais e estimulá-los a se manterem focados nos resultados 

organizacionais. 

 

 

 

 
L2 Princípios e comportamentos 

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. 

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. 

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. 

 

 

MÓDULO 2

RBG - TCU

 

 

 

 

 

L3 Liderança organizacional 

Prática L3.1 – Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da 

organização, especialmente quanto ao alcance de metas 

organizacionais. 

Prática L3.2 – Responsabilizar-se pelo estabelecimento de 

políticas e diretrizes para a gestão da organização e pelo alcance 

dos resultados previstos. 

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. 

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

controle interno. 

Prática L3.5 – Avaliar os resultados das atividades de controle e 

dos trabalhos de auditoria e, se necessário, determinar que sejam 

adotadas providências. 

 

 
L4 Sistema de governança 

Prática L4.1 – Estabelecer as instâncias internas de governança 

da organização. 

Prática L4.2 – Garantir o balanceamento de poder e a 

segregação de funções críticas. 

Prática L4.3 – Estabelecer o sistema de governança da 

organização e divulgá-lo para as partes interessadas. 
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MÓDULO 2

RGB-TCU

Mecanismo – ESTRATÉGIA 

Componentes dos mecanismos Práticas de governança 

 

 

 

 

 
E1 Relacionamento com as 

partes interessadas 

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. 

Prática E1.2 – Promover a participação social, com envolvimento 

dos usuários, da sociedade e das demais partes interessadas na 

governança da organização. 

Prática E1.3 – Estabelecer relação objetiva e profissional com a 

mídia, com outras organizações e com auditores. 

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. 

 

 
E2 Estratégia organizacional 

Prática E2.1 – Estabelecer modelo de gestão da estratégia que 

considere aspectos como transparência e envolvimento das partes 

interessadas. 

Prática E2.2 – Estabelecer a estratégia da organização. 

Prática E2.3 – Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os 

principais indicadores e o desempenho da organização. 

E3 Alinhamento transorganiza- 

cional 

Prática E3.1 – Estabelecer mecanismos de atuação conjunta com 

vistas a formulação, implementação, monitoramento e avaliação 

de políticas transversais e descentralizadas. 

 

 

MÓDULO 2

RGB-TCU

Mecanismo – CONTROLE 

Componentes dos mecanismos Práticas de governança 

 

C1 Gestão de riscos e controle 

interno 

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

controle interno. 

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. 

 

C2 Auditoria interna 

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

Prática C2.2 – Prover condições para que a auditoria interna 

seja independente e proficiente. 

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

à organização. 

 

 

 

C3 Accountability e transparên- 

cia 

Prática C3.1 – Dar transparência da organização às partes 

interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos termos da 

lei. 

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. 

Prática C3.3 – Avaliar a imagem da organização e a satisfação 

das partes interessadas com seus serviços e produtos. 

Prática C3.4 – Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios 

de irregularidades, promovendo a responsabilização em caso de 

comprovação. 

    Fonte: Autoria própria baseado nos dados contidos no RBG (TCU,2014). 
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MÓDULO 2

RGB-TCU

Os resultados de qualquer organização dependem fundamentalmente das

pessoas que nela trabalham. Por essa razão, a organização deve contar com

profissionais que possuam as competências necessárias.

No contexto da governança, é fundamental mobilizar conhecimentos,

habilidades e atitudes dos dirigentes em prol da otimização dos resultados

organizacionais. Para isso, as boas práticas preconizam que os profissionais

devem ter as competências necessárias para o exercício do cargo.

Componente L1 –

Pessoas e 

Competências

Mecanismo Liderança

 

MÓDULO 2

RGB-TCU

Boas práticas de governança 

relacionadas à pessoas e competências

Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção dos

profissionais da organização.

Envolve definir e divulgar as competências desejáveis, 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.
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MÓDULO 2

RGB-TCU

Boas práticas de governança 

relacionadas à pessoas e competências

Assegurar uma adequada capacitação.

Implica definir diretrizes para o desenvolvimento dos profissionais, além de

identificar as competências desejáveis ou necessárias e desenvolvê-las,

considerando as lacunas de desenvolvimento observadas.

 

MÓDULO 2

RGB-TCU

Boas práticas de governança 

relacionadas à pessoas e competências

Estabelecer sistema de avaliação de desempenho dos

profissionais.

Pressupõe definir diretrizes para a avaliação de desempenho desses profissionais,

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.
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MÓDULO 2

RGB-TCU

Componente L3 – Liderança 

Organizacional

O modelo de liderança organizacional, também chamado de

sistema de liderança (BRASIL, 2013b), decorre da aplicação dos

princípios da coordenação, da delegação de competência (BRASIL,

1967) e do modelo de governança adotado.

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 para executar os

planos em direção ao cumprimento dos objetivos e das metas

institucionais.

 

MÓDULO 2

RGB-TCU

Boas práticas de governança 

relacionadas à liderança 

organizacional

Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização,

especialmente quanto ao alcance de metas organizacionais.

Implica definir diretrizes para avaliação, direcionamento e

monitoramento da gestão da organização. Pressupõe, ainda, que o

desempenho da gestão da organização, bem como sua conformidade

com normas externas e diretrizes internas, sejam avaliados, direcionados

e monitorados pela alta administração.
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MÓDULO 2

RGB-TCU

Componente E1–

Relacionamento com partes 

interessadas

Considerando o necessário foco das organizações na prestação

de serviços com eficiência, o alinhamento de suas ações com as

expectativas das partes interessadas é fundamental para a

otimização de resultados.

Para garantir esse alinhamento, é essencial que as organizações

estejam abertas a ouvir as partes interessadas para conhecer

necessidades e demandas; avaliem o desempenho e os resultados

organizacionais; e sejam transparentes, prestando contas e

fornecendo informações completas, precisas, claras e tempestivas

(IFAC, 2001).

Mecanismo Estratégia

 

MÓDULO 2

RGB-TCU

Boas práticas de governança 

relacionadas ao Relacionamento com 

partes interessadas

Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as diferentes partes

interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas as características e

possibilidades de acesso de cada público-alvo.

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 e identificar as partes

interessadas e as necessidades de informação decorrentes de exigências

normativas e jurisprudenciais de publicidade e de demandas das partes

interessadas.
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MÓDULO 2

RGB-TCU

Componente C1– Gestão de 

Riscos e Controle Interno

O instrumento de governança para lidar com esse desafio é a

gestão de riscos.

O risco inerente pode ser conceituado como aquele intrínseco à

atividade que está sendo realizada. Se o risco inerente estiver

em um nível não aceitável para a organização, controles

internos devem ser implementados pelos gestores para

mitigar esses riscos.

Mecanismo Controle

 

MÓDULO 2

RGB-TCU

Boas práticas de governança 

relacionadas a gestão de riscos e 

controle interno

Estabelecer sistema de gestão de riscos e controle interno.

Refere-se a definir diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle

interno e implantá-lo. Pressupõe que os riscos críticos da organização

estejam identificados e que os controles internos, para mitigá-los, estejam

implantados.
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MÓDULO 2

RGB-TCU

Componente C3 – Accountability e 

Transparência

Os membros da alta administração e dos conselhos de administração ou

equivalente são os responsáveis por prestar contas de sua atuação e devem

assumir, integralmente, as consequências de seus atos e omissões (IBGC,

2009).

Tradicionalmente, a implementação do sistema de governança deve incluir

mecanismos de prestação de contas e de responsabilização para garantir a

adequada accountability. A IFAC (2013) acrescenta a estes mecanismos a

necessidade de um contexto de transparência para garantir a efetividade da

accountability.

A prestação de contas não deve restringir-se ao desempenho econômico-

financeiro, mas contemplar também os demais fatores (inclusive intangíveis)

que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor para a

organização (IBGC, 2009)

 

MÓDULO 2

RGB-TCU

Boas práticas de governança 

relacionadas a accountability e 

transparência

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, cuidando que ações de melhoria sejam

implementadas sempre que necessário.
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MÓDULO 4

E quais dos três mecanismos seria o mais importante?

RGB-TCU

MECANISMOS

 

MÓDULO 2

RGB-TCU

O Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, participou no

dia 9 de dezembro de 2020, no Fórum BandNews Prêmio Governança Brasil

202045, onde fez a seguinte afirmação ratificando a importância do

mecanismo de liderança dentro do contexto da governança:

Mecanismo Liderança

“Governança é liderança, estratégia e controle, mas o líder é o mais

importante desse processo. Eu diria das definições, a estratégia é a gente

pensar a médio e a longo prazo, e o controle é uma forma de você

acompanhar tudo o que está acontecendo, mas a liderança assumir o

papel e puxar os demais parceiros de trabalho, é muito importante.”

*Trecho da entrevista Dr. Bilhim (30’33” até final)
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MÓDULO 2
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“Conhecimento só tem função de 

verdade quando é compartilhado”

- Autor desconhecido
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