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RESUMO 

A pesquisa objetiva identificar a opinião dos auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) 

quanto aos princípios que vem sendo utilizados por essa Entidade de Fiscalização Superior 

(EFS) em suas auditorias em construção com foco em governança no setor público e verificar 

se há semelhança com os princípios usados pelas organizações internacionais e nacionais que 

são paradigmas em governança. A pesquisa é exploratória com abordagem quantitativa, 

bibliográfica, e estudo de caso aplicado à Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio 

Grande do Norte (Secex/RN). Os resultados revelaram que a Auditoria de Governança (AG) 

causa maior impacto na Administração Pública Federal Brasileira (APFB) do que as 

auditorias tradicional e operacional, uma vez que ela absorve os princípios da legalidade, 

economia, eficiência, eficácia e efetividade, e seguem os padrões internacionais da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que adota efetiva 

estrutura de governança corporativa, direitos dos cidadãos, equidade, transparência e 

accountability e os nacionais do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GesPública), que utiliza os princípios de esforço, que são: economicidade, execução e 

excelência e as dimensões de resultados eficiência, eficácia e efetividade (6 E’s). 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças econômicas, ambientais, sociais e políticas vivenciadas no mundo 

contemporâneo, associadas à recorrência de críticas contundentes à ineficiência crônica da 

gestão pública e a recente crise financeira mundial, exigem profundas transformações na 

forma de atuação do Estado-nação (BARROS, 2014). O termo governança desabrocha no 
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cenário mundial no contexto de turbulência (CARAVANTES, 1993), voltado para adaptar 

rapidamente as organizações ao enfrentamento destas intensas mudanças.  

Segundo os Princípios Fundamentais de Auditoria de Desempenho da Intosai 

(Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, www.intosai.org), o 

principal objetivo da auditoria de desempenho é promover a boa governança 

(INTOSAI.ISSAI 300, 2013). Mas o que é governança?  

A literatura não tem uma definição única sobre o significado de governança, existindo 

uma infinidade de conceitos. A importância do tema é reconhecida mundialmente, mas a 

terminologia e as ferramentas analíticas estão ainda a emergir. No entanto, existe um 

consenso de que o termo governança pode ser aplicado a qualquer tipo de organização, 

inclusive, ao setor público. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009, p. 

15) manifesta sua concordância quando expressa que; “os princípios e práticas da boa 

governança corporativa aplicam-se a qualquer tipo de organização, independente do porte, 

natureza jurídica ou tipo de controle”. 

Na visão de Peters (2013, p. 29), o significado fundamental da governança é: “dirigir a 

economia e a sociedade, visando objetivos coletivos”. O processo de governança envolve 

descobrir meios de identificar metas e depois identificar os meios para alcançar essas metas. 

Para o TCU, governança no setor público compreende: “essencialmente os 

mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade” (BRASIL, 2013). 

Peters (2013, p. 28) expressa que “o tema governança voltado para administração 

pública e de gestão de políticas públicas vem crescendo na comunidade acadêmica”. Na visão 

de Serpa (2013, p. 35), nas últimas décadas, o conceito de governança tem-se tornado um 

modismo e na Ciência Política está sendo considerado um fetiche. O termo governança 

também tem sido usado frequentemente em discussões comuns sobre como o setor público, e 

outras instituições, se administram e como administram suas relações com a sociedade 

(PETERS, 2013, p. 28). 

Pensando assim, o TCU vem realizando diversos eventos que envolvem o tema 

Governança. Em 15/5/2013, realizou em Brasília um Diálogo Público sobre “Governança no 

Setor Público”, ocasião em que foi marcada pelo inicio da AG de Pessoal em instituições da 

APFB. Este evento está agendado para ser replicado em 2014, nas principais capitais, já tendo 

ocorrido em março/2014, em Fortaleza (300 participantes), e em Belo Horizonte (4,5 mil).    

Nos países desenvolvidos, o fortalecimento das relações do Estado com os cidadãos 

constitui-se em importante investimento destinado ao aperfeiçoamento no processo de 

formulação de políticas públicas e em elemento fundamental da boa governança, permitindo 

ao governo obter novas fontes de ideias relevantes, informações e recursos para uma melhor 

tomada de decisão (OCDE, 2001).  

O 21º Congresso Internacional da INTOSAI, realizado em outubro/2013 na China, 

aprovou a Declaração de Beijing, que tem o objetivo de promover a boa governança e a 

governança global por meio das instituições supremas de auditoria.   

O TCU, comprometido com a melhoria da governança pública brasileira, promoveu, 

por meio da Portaria nº 25, de 29 de janeiro de 2014, a publicação do Referencial Básico de 

Governança Aplicável a Órgãos e Entidades (BRASIL, 2013). 

Para Nardes, Presidente do TCU, gestão 2013-2014, no passado o foco era as 

auditorias de conformidade (tradicional), que utilizam como dimensão/princípio a legalidade 

dos atos de gestão. Com a Constituição Federal 1988, veio a auditoria operacional (ANOp), 

http://www.intosai.org/
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que utiliza as dimensões/princípios de economia, eficiência, eficácia e efetividade (4 E’s). No 

presente, é chegada a hora de promover as AG, sem prejuízo das ações de controle já 

conquistadas (NARDES, 2013, p. 17).   

As novas tendências de administração pública, e de gestão das políticas públicas, 

sinalizam e exigem da função controle uma evolução e adaptabilidade tempestiva a esse 

mundo em mudanças turbulentas.  

Nesse contexto, considerando que as AG estão em construção, emerge a seguinte 

questão-problema: Na opinião dos auditores, quais são os princípios que vem sendo 

utilizados pelo Tribunal de Contas da União nas suas auditorias de governança em 

construção e com quais organismos internacionais e nacionais mais se assemelham? 

Assim, o objetivo desta pesquisa é identificar a opinião dos auditores do TCU quanto aos 

princípios que vem sendo utilizados pelo controle externo brasileiro em suas auditorias com 

foco em governança no setor público e verificar se há semelhança com os princípios usados 

pelas organizações internacionais e nacionais que são paradigma em governança.  

Esta proposta se justifica pela discussão a respeito do tema governança para o setor 

público e sua aplicabilidade na construção de um novo tipo de auditoria para o TCU, e, quem 

sabe, para o mundo, uma vez que já há uma proposta do TCU para elaboração de norma no 

âmbito da INTOSAI, denominada ISSAI (Normas Internacionais das Instituições Supremas 

de Auditoria), que definirá o modelo de avaliação de governança. 

A relevância da pesquisa está em: (a) avaliar de forma indireta a atuação da ação de 

controle externo exercida constitucionalmente pelo TCU, checando a sintonia dos princípios 

utilizados pelo TCU com os praticados pelos organismos internacionais e nacionais 

considerados padrões de governança; (b) comparar os princípios usados nas auditorias de 

governança com os praticados nas auditorias tradicionais e com as ANOps; e (c) verificar 

entre as auditorias tradicional, ANOp ou AG, a que causa maior impacto.  

Já existem pesquisas relacionadas à governança no setor público, citam-se a tese de 

Camargo (2010) que trata da governança corporativa envolvendo o controle externo 

brasileiro; as dissertações de Magalhães (2011) sobre a governança do TCU; Mello (2006) 

abordando a governança no setor público federal brasileiro. Os artigos de Nardes (2013, p. 16-

19) “O controle externo como indutor da governança em prol do desenvolvimento”; Peters 

(2013, p. 28-33) “O que é governança”; Castello Branco e Cruz (2013, p. 20-27) “A prática de 

governança corporativa no setor público federal”; Serpa (2013, p. 34-47) “Compreendendo os 

conceitos de governança para controlar”. Barros (2014) disserta sobre Auditoria de 

governança (AG), tendo como título “O impacto da auditoria de governança na Administração 

Pública Federal Brasileira: o caso do Acórdão/TCU 1.603/2008”.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Aguilera e Cuervo-Cazurra (2009, p. 377) expressam que o primeiro código de 

governança foi editado em 1978 nos Estados Unidos e que o segundo veio a ser editado, onze 

anos mais tarde (1989) em Hong Kong. Em 1992, o Reino Unido criou o seu Cadbury 

Committee (1992), e a partir dele houve uma expansão de códigos de boa governança em todo 

o mundo. Ele define governança como “um sistema pelo qual as organizações são dirigidas e 

controladas”. 

No Reino Unido, o modelo de gestão é a pactuação de resultados sendo utilizados 

contratos de gestão definidos como Public Service Agreements (PSAs), e eles representam as 

principais metas de impacto deliberadas para um período específico de governo (MARTINS e 

MARINI, 2010, p. 57). 
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O The UK Corporate Governance Code - Código de Governança do Reino Unido 

registra cinco princípios fundamentais sobre os quais se assentam suas recomendações, são 

eles: 

 Liderança: o conselho de administração precisa ter atuação responsável, transparente e 

comprometida com o sucesso de longo-prazo da companhia.  

 Eficiência: atuação eficiente dos membros do conselho, os quais devem ser selecionados 

dentre os que possuem conhecimento, experiência, suporte de informações e tempo 

suficientes para desempenhar bem suas funções.  

 Prestação de contas: apresentação das informações financeiras da companhia de forma 

equilibrada e compreensível, assim como pelo bom funcionamento do sistema de controles 

internos e de gestão de riscos.  

 Remuneração: níveis de remuneração suficientes para atrair e manter profissionais de 

qualidade, com uma parcela significativa dessa remuneração atrelada a indicadores de 

desempenho corporativos e individuais.  

 Relações com os acionistas: a relação deve ser baseada em diálogo constante, com vistas 

à conciliação de objetivos, devendo ser incentivada a utilização da assembleia como forma 

de comunicação com os investidores.  

Para o Comitê do Setor Público da International Federadion of Accountants (IFAC), 

por meio do Estudo 13 (Study 13), governança se preocupa com estruturas e processos para 

tomada de decisões, prestação de contas, controle e comportamento no topo das organizações. 

De acordo com o mencionado estudo, a governança efetiva no setor público pode 

encorajar o uso eficiente de recursos, reforçar a responsabilidade para a administração desses 

recursos, melhorar a gestão e prestação de serviços, e, assim, contribuir para melhorar a vida 

das pessoas.  

Conforme a IPSAS 6, os princípios apresentados pelo IFAC para governança no setor 

público são aplicáveis a todas as entidades do setor público (nacionais, regionais, local, 

entidades sem fins lucrativos e empresas governamentais - ECGs). 

Para o IFAC (2001, p. 2), o setor público é complexo, e suas entidades não operam 

dentro de um processo legislativo comum, nem têm uma forma ou tamanho organizacional 

normal.  Nele existe uma diversidade de modelos de governança que se aplicam em diferentes 

países e em  diferentes setores, cada qual com características únicas, que exigem uma atenção 

especial e impõem diferentes conjuntos de responsabilidades.  

O estudo 13 emprega a mesma conceituação de governança utilizada pelo Cadbury 

Committee (1992) e lista três princípios fundamentais sobre os quais se assentam suas 

recomendações, são eles: 

 Abertura ou Transparência (openness): a abertura é necessária para garantir que as 

partes interessadas (sociedade) tenham confiança na tomada de decisão, processos e ações 

de entidades do setor público, na gestão de suas atividades, e nos indivíduos dentro delas. 

Estar aberto por meio de consulta significativa com as partes interessadas e comunicação 

de informações completas, precisas e claras leva à ação efetiva e oportuna e resiste ao 

escrutínio necessário.  

 Integridade (integrity): baseia-se em honestidade, objetividade, e altos padrões de 

decência e probidade na administração dos recursos públicos e gestão de negócios de uma 

entidade. É dependente da eficácia do sistema de controle e sobre os padrões pessoais e 

profissionalismo dos indivíduos dentro da entidade. Ela se reflete tanto nos procedimentos 

de tomada de decisão da entidade como na qualidade de seus relatórios financeiros e de 

desempenho.  
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 Responsabilidade em prestar contas (accountability): prestação de contas é o processo 

pelo qual as entidades do setor público, e os indivíduos dentro delas, são responsáveis por 

suas decisões e ações, incluindo a sua gestão de fundos públicos e todos os aspectos de 

desempenho, e se submetem ao escrutínio externo apropriado. É alcançado por todas as 

partes que têm uma compreensão clara dessas responsabilidades, e tem papéis claramente 

definidos por meio de uma estrutura robusta. Com efeito, a responsabilidade é a obrigação 

de responder por uma responsabilidade conferida.  

O termo governança é bastante antigo, no entanto, o conceito e a importância que 

atualmente lhe vem sendo atribuído datam da década de 1990 e baseiam-se nos estudos e 

relatórios de agências multilaterais, em especial o Banco Mundial. Surge como referência à 

concepção de bom governo (good government) e à competência do Estado em executar de 

forma consistente as políticas públicas (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.109).  

O Banco Mundial (1992), em seu documento Governance and Development, define 

governança como “o exercício da autoridade, controle, administração e poder de governo”. O 

Banco enfatiza que “é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 

sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento”, implicando ainda “a 

capacidade dos governos de planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções”. 

Segundo Serpa (2013, p. 39), os princípios de boa governança para o Banco Mundial 

dizem respeito à administração do setor público, no sentido de melhorar a capacidade de 

gerenciamento econômico e de prestação de serviços sociais; ao estabelecimento de um marco 

legal; a transparência, accountability e participação social, com vistas a aumentar a eficiência 

econômica sobre as políticas governamentais, a transparência dos processos de formulação de 

política e ao estabelecimento de canais que possibilitem a participação dos cidadãos sobre as 

políticas públicas. 

Matias-Pereira (2010, p.112) sintetiza a “boa” governança expressada pelo Banco 

Mundial como um requisito essencial para o atingimento de um desenvolvimento sustentado, 

no qual se busca incorporar ao crescimento econômico equidade social e os direitos humanos. 

A Comissão Europeia utiliza o termo governança como o exercício do poder de forma 

abrangente, incluindo ações por órgãos executivos, assembleias (como os parlamentos 

nacionais) e órgãos judiciais (como tribunais e cortes nacionais). O termo governança 

corresponderia às chamadas formas organizacionais econômicas (com relação à governança 

corporativa) e políticas pós-moderna (com relação à governança do Estado) (MAGALHÃES, 

2011).  

A Comissão Europeia adota cinco princípios: abertura, participação, accountability, 

efetividade e coerência. 

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em seu 

documento Principles of Corportate Governance, define governança corporativa como “um 

elemento essencial na promoção do crescimento econômico sustentável”(OECD, 2004). 

Conforme afirma o documento da OCDE, as diretrizes constituem base comum 

daquilo que os trinta países membros consideram essencial às boas práticas de governança 

corporativa. Visam a assessorar tanto o governo de países membros, quanto de não membros 

em seus esforços de avaliação e aperfeiçoamento da estrutura jurídica, institucional e 

regulamentar para a governança corporativa em seu país e proporcionar orientações e 

sugestões para bolsas de valores, investidores, empresas e outras entidades que desempenhem 

algum papel no processo de desenvolvimento de boa governança corporativa. As diretrizes 

concentram-se em empresas de capital aberto, mas, quando consideradas aplicáveis, podem 

ser também instrumentos úteis para aperfeiçoar a governança corporativa em empresas não 
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negociadas em bolsa, como empresas de capital fechado e estatais (GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, BCB, 2009, p.34). 

Os princípios de governança coorporativa desenvolvidos pela OCDE focam nos 

problemas da governança que resultam da separação entre propriedade e controle (teoria da 

agência – conflitos) e dizem respeito:  

 a assegurar que existem os requisitos necessários para uma efetiva estrutura de 

governança corporativa: governança corporativa efetiva requer a existência de um 

ambiente legal, regulatório e institucional apropriado, no qual os participantes do mercado 

possam estabelecer suas relações contratuais com segurança. Deve haver clara divisão de 

responsabilidades entre as autoridades supervisoras, reguladoras e coercitivas.  

  aos direitos dos acionistas e as funções-chave dos proprietários: a estrutura de 

governança corporativa deve proteger e facilitar o exercício dos direitos dos acionistas.  

 à equidade, no tratamento dos acionistas: a estrutura de governança corporativa deve 

assegurar o tratamento equitativo de todos os acionistas, inclusive minoritários e 

estrangeiros, possibilitando a reparação efetiva de qualquer violação de direitos.  

 ao papel dos stakeholders: a estrutura de governança corporativa deve reconhecer os 

direitos de outros stakeholders estabelecidos por lei ou por meio de acordos mútuos e 

incentivar a cooperação ativa desses agentes para a sustentabilidade financeira das 

empresas.  

 disclosure e transparência: a estrutura de governança corporativa deve assegurar a 

divulgação precisa e tempestiva de informações relevantes em relação à corporação.  

 às responsabilidades dos conselhos: a estrutura de governança corporativa deve definir as 

responsabilidades do conselho, incluindo a orientação estratégica da companhia, a efetiva 

fiscalização da gestão e a prestação de contas para a companhia e para os acionistas.  

A Comissão sobre Governança Global da ONU (1996) define Governança como: 
 

a soma das várias maneiras de indivíduos e instituições, público e privado, 

administrarem seus assuntos comuns. É um processo contínuo por meio do qual conflito 

ou interesses diversos podem ser acomodados e a ação cooperativa tem lugar... No nível 

global, Governança era vista primeiramente como sendo apenas as relações 

intergovernamentais, mas hoje já pode ser entendida como envolvendo organizações 

não governamentais, movimentos de cidadãos, corporações multinacionais e o mercado 

de capitais global (COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL, 1996). 

 

Matias-Pereira (2010, p.112) analisando o conceito de governança da Comissão sobre 

Governança Global da ONU, acrescenta que, nesse sentido, governança diz respeito não só a 

instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, mas também a acordos 

informais que atendam aos interesses das pessoas e instituições. 

A ONU estabelece como princípios da boa governança promover a igualdade, a 

participação, o pluralismo, a transparência, a responsabilidade e o Estado de Direito, de forma 

efetiva, eficiente e duradoura. Ao pôr em prática estes princípios, vê-se a realização de 

eleições livres, justas e frequentes, legislaturas representativas que formulam e supervisionam 

as leis e um judiciário para interpretá-las. 

 A constante necessidade de atender novos mercados (mundo globalizado) e satisfazer 

exigências de um público externo cada vez mais diversificado, confere às organizações o 

imperativo de empregar os códigos de governança corporativa para melhor dominar os 

assuntos correlatos ao poder de controle, ao processo decisório e à prosperidade 

organizacional. 
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A Tabela 1 apresenta de forma consolidada os princípios emanados das diversas 

organizações internacionais e citados nesse referencial teórico. 
 

Tabela 1 Princípios de Governança das Organizações Internacionais  

ORGANIZAÇÕES PRINCÌPIOS/DIMENSÕES 

Reino Unido (The UK Corporate 

Governance Code) 
 Liderança 

 Eficiência 

 Prestação de Contas (accountability) 

 Remuneração 

International Federadion of Accountants 

(IFAC, 2001), Estudo 13 (Study 13) 
 Abertura ou Transparência 

 Integridade 

 Responsabilidade em Prestar Contas (accountability) 

Banco Mundial (1992), Governance and 

Development 
 Marco legal 

 Transparência 

 Accountability 

 Participação social 

Comissão Europeia   Abertura 

 Participação 

 Accountability 

 Efetividade 

 Coerência 

Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2004) 

- Principles of Corportate Governance  

 Efetiva estrutura de governança corporativa 

 Direitos dos acionistas (cidadãos) 

 Equidade 

 Transparência 

 Responsabilidades (accountability) 

ONU (1996) – Comissão sobre Governança 

Global 
 Igualdade 

 Participação 

 Pluralismo 

 Transparência 

 Responsabilidade (accountability) 

Fonte: elaborada pelos autores, 2013 

 

Para Mello (2006, p.23), há poucos estudos referentes à governança corporativa no 

setor público brasileiro e os que existem são focados na tentativa de adaptar os princípios de 

governança do setor privado para o público, fundamentados nos princípios do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

O IBGC tem como missão contribuir para o desempenho sustentável das organizações 

e influenciar os agentes da nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e 

responsabilidade. 

O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2009) está na 

quarta edição e adaptou-se a uma série de mudanças pela qual passou o ambiente 

organizacional brasileiro, como o renascimento do mercado de capitais, observando-se um 

grande número de novas empresas listando seu capital na Bolsa, o aparecimento de empresas 

com capital disperso e difuso, fusões e aquisições de grandes companhias, reveses 

empresariais de veteranas e novatas e a crise econômica mundial (IBGC, 2009, p. 13).  

O Código do IBGC conceitua Governança: 
 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 
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Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando 

seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade (IBGC, 2009, p.19). 

  

Na visão do IBGC, conceitualmente, a governança corporativa surgiu para dirimir o 

“conflito de agência”, decorrente da separação entre a propriedade e a gestão empresarial. 

Defina-se governança (aplicável à instituição privadas ou públicas) como o sistema pelo qual 

a alta administração dirige, monitora e incentiva a instituição para apresentar bons resultados, 

envolvendo a relação entre os proprietários (cidadãos – setor público), o conselho de 

administração, a diretoria e os órgãos de controle (IBGC, 2009, p.19; CASTELLO BRANCO; 

CRUZ, 2013).  

O IBGC (2009, p.19) estabelece como princípios básicos de Governança Corporativa:  

 Transparência: mais do que a obrigação de informar e o desejo de disponibilizar para as 

partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um 

clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Não 

deve restringir ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais 

fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem a criação de 

valor. 

 Equidade: caracterizam-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, 

são totalmente inaceitáveis. 

 Prestação de Contas (accountability): os agentes de governança devem prestar contas de 

sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. 

 Responsabilidade Corporativa: os agentes de governança devem zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade, e incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

As práticas de governança fundamentam-se em princípios estruturais que devem 

permear integralmente as ações da organização, quais sejam: transparência, responsabilidade 

pelos resultados e pela prestação de contas (accountability), além de equidade e ética 

(cumprimento das normas e moralidade). Também é possível identificar perfeitamente 

analogias com os próprios princípios que regem a administração pública brasileira, previstos 

na Constituição Federal de 1988. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu uma cartilha em junho (2002) 

contendo recomendações sobre governança corporativa. 

A Cartilha da CVM conceitua Governança: “Governança corporativa é o conjunto de 

práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas 

as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao 

capital” (CVM, 2002). Ela busca estimular o desenvolvimento do mercado de capitais 

brasileiro por meio da divulgação de práticas de boa governança corporativa. Seu objetivo é 

orientar nas questões que podem influenciar significativamente a relação entre 

administradores, conselheiros, auditores independentes, acionistas controladores e acionistas 

minoritários. Ela faz a ressalva que não pretende esgotar o assunto, e, portanto, entende que as 

companhias podem e devem ir além das recomendações incluídas.  

A análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais 

envolve, principalmente, os princípios: transparência, equidade de tratamento dos acionistas e 

prestação de contas (CVM, 2002). 
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O Banco Central do Brasil (BCB), por meio do projeto Governança Cooperativa, 

diagnosticou, por meio de estudos e pesquisas, as particularidades da governança das 

cooperativas de crédito e definiu diretrizes para consecução de boas práticas. Buscou, então, 

apontar um caminho e induzir a adoção de boas práticas pelas cooperativas, de forma 

voluntária, publicando o livro denominado GOVERNANÇA CORPORATIVA, BCB (2009, 

p.31). 

Para o BCB, Governança corporativa “trata do governo estratégico da empresa, da 

articulação e da distribuição do poder entre as partes com direitos de propriedade e os 

responsáveis pela gestão”. Não se limita a questões de verificação de procedimentos 

contábeis, a auditorias ou a remuneração dos gestores, mas aborda o efetivo exercício da 

propriedade. Nas corporações, direciona a questões que envolvem as relações entre 

controladores, acionistas minoritários, gestores, mercado de capitais e financiadores em geral, 

assim como entre diversos grupos influenciados pela ação da empresa (stakeholders), tais 

como empregados, clientes, fornecedores, órgãos reguladores e sociedade. 

Ao estabelecer procedimentos para disciplinar as relações entre proprietários, gestores 

e mercados, baseados em princípios como transparência, equidade e prestação de contas, a 

governança contribui para melhor exercício do direito de propriedade e do controle interno e 

externo sobre a organização e para redução de conflitos de agência diversos. Em 

consequência, contribui para a redução dos custos de capital e dos riscos do negócio e para a 

melhoria da imagem pública da organização, entre outros benefícios. Ampliando-se a visão, 

tem-se que a difusão de práticas de governança torna um sistema mais seguro e confiável no 

que se refere à perspectiva de mercado e de agentes externos (GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, BCB, 2009, p. 31). 

A Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) utiliza a mesma conceituação de 

governança usada pelo IBGC (2009, p. 19). Ela também utiliza os mesmos princípios: 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade, sendo acrescentado à 

avaliação de riscos. 

Em 23/2/2005, a Presidência da República institui por meio do Decreto nº 5.378 

(Brasil, 2005), o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, 

que é o resultado da evolução histórica de diversas iniciativas do Governo Federal para a 

promoção da gestão pública de excelência, visando contribuir para a qualidade dos serviços 

públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do País.  

O GesPública lançou, por meio da Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, o Guia Referencial para Medição de Desempenho na 

Administração Pública, no qual dedica o primeiro capítulo à governança. O Guia define 

governança pública, como: 
 

A Governança pública, por sua vez, baseia-se em múltiplos arranjos com a participação 

de diversos atores (estado, terceiro setor, mercado etc.) no desenvolvimento, na gestão 

de políticas públicas e no provimento de serviços. Este modelo não diminui a 

importância do estado, mas qualifica-o com o papel de orquestrador, direcionador 

estratégico, indutor e fomentador absolutamente essencial para a ativação e orientação 

das capacidades dos demais atores. Este paradigma promove a adoção de modelos de 

gestão pós ou neo-burocráticos, tais como: redes, modelos de gestão orgânicos 

(flexíveis, orientados para resultados, foco no beneficiário), mecanismos amplos de 

accountability, controle e permeabilidade (BRASIL, 2009). 

 

O GesPública absorve os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Busca promover a gestão democrática, participativa, 
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transparente e ética. Adota as dimensões de esforço, que são: economicidade, execução e 

excelência e as dimensões de resultados eficiência, eficácia e efetividade.  

A Tabela 2 apresenta de forma consolidada os princípios emanados das diversas 

organizações brasileiras citados nesse referencial teórico. 
 

Tabela 2 Princípios de Governança das Organizações Brasileiras  

ORGANIZAÇÕES PRINCÍPIOS 

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(2010) 
 Transparência 

 Equidade 

 Prestação de Contas (accountability) 

 Responsabilidade 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários emitiu uma 

cartilha em junho (2002); e 

BCB – Banco Central do Brasil 

 Transparência 

 Equidade 

 Prestação de Contas (accountability) 

A Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA)  Transparência 

 Equidade 

 Prestação de Contas (accountability) 

 Responsabilidade 

 Avaliação de riscos 

GesPública  Economicidade 

 Execução 

 Excelência 

 Eficiência 

 Eficácia 

 Efetividade 

Fonte: elaborada pelos autores, 2013 

 

3 METODOLOGIA 

Com base no delineamento feito por Raupp e Beuren (2012, p. 79), esta pesquisa foi 

construída em três categorias: (i) quanto aos objetivos; (ii) quanto aos procedimentos e (iii) 

com relação a abordagem do problema é quantitativo. 

Quanto aos objetivos, ela foi classificada como exploratória, pois trata de um assunto 

novo - auditoria de governança (AG), que segundo Barros (2014) teve sua gênese com a AG 

em Tecnologia da Informação (TI), gerando o Acórdão 1.603/2008, denominada ciclo 2007. 

O TCU já contabiliza 63 (Tabela 3) AG, conforme consulta no Sistema “Fiscalis” 

(registro de fiscalização do TCU), inserindo-se a sintaxe que contivesse “*overnança*” na 

descrição do campo “Objeto” da fiscalização. 

 
Tabela 3 Auditorias de Governança Realizadas Pelo TCU -  Período 2006 a 2013 

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONTADOR       0       2        2        2        3        1        7     46 

TOTAL                                                          63 

Fonte: elaborado pelos autores, 2013 

 

Quanto aos procedimentos, tem-se um estudo de caso, cuja natureza empírica 

investiga um determinado fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real 

de vida, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são 

claramente definidas. A pesquisa envolve o tema que vem sendo mais debatido no exercício 

de 2013 e no 1º trimestre de 2014 no TCU - a auditoria de governança.  
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Embora a pesquisa não tenha adotado rigorosamente todos os procedimentos formais 

que caracterizam um estudo de caso (protocolo, por exemplo), a natureza empírica, 

particularidade (e método) do caso analisado permitiram classificá-la segundo tal estratégia. 

A pesquisa também se caracteriza como bibliográfica, pois, conforme Raupp e Beuren 

(2012, p. 83), a bibliográfica explica e soluciona um problema a partir do referencial teórico 

já tornado público, o que os autores denominam de fontes secundárias.  

Quanto ao problema, a pesquisa é quantitativa, pois caracteriza-se pelo emprego 

simples de tratamento estatístico, o percentual. Richardson (1999, p. 70), afirma que a 

abordagem quantitativa: 
 

Caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 

simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente 

de correlação, análise de regressão etc. (RICHARDSON, 1999, p.70). 

 

Quanto à abordagem quantitativa, foi realizada uma consulta aos auditores do TCU, 

por conveniência do pesquisador e motivado pelo baixo número de respostas que obteve ao 

realizar a pesquisa com uma amostra de 500 auditores (Universo 1.556 auditores em 

5/11/2013), obtendo apenas 35 respostas de retorno, o que foi desprezado. Utilizou-se, então, 

uma das 26 regionais do TCU, nominada de Secretaria de Controle Externo do TCU no Rio 

Grande do Norte (Secex/RN).  

A Secex/RN é composta por 17 auditores, sendo 5 deles detentores de função/cargo de 

confiança e 12 auditores, inclusive, o pesquisador, que foi excluído da pesquisa.  

Com base no referencial teórico, foi elaborado um questionário, contendo 6 questões 

objetivas que foram aplicadas na Secex/RN. A consulta foi realizada com 2 categorias: 

1ª CATEGORIA – Auditores com Função de Confiança lotados na Secex/RN: 

composta por 5 ocupantes de funções de confiança, sendo 1 Secretário, 2 Diretores e 2 

Assessores.  

2ª CATEGORIA – Auditores sem função: 12 auditores. 

Os questionários foram aplicados nos dias 3, 4 e 5/12/2013, entregues de forma 

manual e a Tabela 4 registra as categorias, com seu público alvo, a quantidade de 

questionários de pesquisa enviados, as datas de envio e os recebidos até 16/12/2013.  
 

Tabela 4 Formatação da Pesquisa 

CATEGORIA PÚBLICO ALVO UNIVERSO ENTREGUES 

Dias 3 a 5/11/2013 

RECEBIDOS 

Até 16/12/2013 

1ª - com Função Secretário, Diretor e Assessor 05 05 05 

2ª - Auditores Auditores 12 11 11 

TOTAL 16 

Fonte: elaborada pelos autores, 2013 

 

O tratamento utilizado foi a análise descritiva, que segundo Raupp e Beuren (2012, p. 

139), pode ser aplicado a “todos os estudos que envolvem dados quantitativos, independentes 

das questões”. Na fase de tratamento de dados, foram realizadas inferências sobre as 

informações colhidas, obtidas à luz da fundamentação teórica.  

Embora não seja possível a generalização dos resultados desta consulta, uma vez que 

aborda apenas uma das 26 regionais do TCU, o seu resultado pode transparecer importantes 

sinalizações. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISES 

4.1 Consulta ao Corpo de Auditores da Secex/RN  

 

4.2 Questionamento 1: Você sabe o que é auditoria de governança? () Sim () Não 

Na visão de Matias-Pereira (2009), o objetivo principal da governança no setor 

privado é permitir a adoção das melhores decisões e no setor público é reduzir os custos das 

transações e elevar o nível de transparência das organizações.  

A consulta ao corpo técnico revelou que 81,25% dos auditores da Secex/RN 

responderam saber o que é AG. A Tabela 5 apresenta o extrato da pesquisa quanto a esse 

item. A 1ª categoria demonstra que 20% dos detentores de função não conhecem a auditoria 

de governança e na 2ª categoria esse índice é menor, registrando 18% dos auditores. O termo 

governança é bastante antigo (Matias-Pereira, 2010), no entanto, o conceito e a importância 

que atualmente lhe vem sendo atribuída pelo TCU é recente, data 2013/2014, gestão do 

Presidente Nardes, apesar da AG no TCU ter sua origem na AG de TI (Ciclo 2007) - Acórdão 

1.603/2008-Plenário, Sessão 13/8/2008 (BRASIL, 2008).  

 
Tabela 5 Resultado da Pesquisa – Questão 1 Sabe o Que é Governança? 

Conhece Governança 1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA Secex/RN 

SIM 80% 82% 81,25% 

NÃO 20% 18% 18,75% 

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa, 2013 

 

4.3 Questionamento 2: Considerando que nas auditorias de conformidade a dimensão 

utilizada é a da legalidade e na operacional são a economia, eficiência, eficácia e efetividade, 

quais as dimensões/princípios utilizados pelos órgãos internacionais, a seguir listados, que 

mais se assemelham aos utilizados nas auditorias de governança do Tribunal de Contas da 

União?  

a. () Liderança, Eficiência, Prestação de Contas (Accountability) e Remuneração (Reino 

Unido – The UK Corporate Governance Code); 

b. () Transparência (Abertura), Integridade, Responsabilidade em Prestar Contas (IFAC, 

2001 – Study 13); 

c. () Marco legal, Transparência, Prestação de Contas (Accountability) e Participação Social 

(Banco Mundial - Governance and Development); 

d. () Transparência (Abertura), Participação, Prestação de Contas (Accountability), 

Efetividade e Coerência (Comissão Europeia); 

e. () Efetiva estrutura de governança corporativa, Direitos dos Acionistas (cidadãos), 

Equidade, Transparência e Responsabilidades (OCDE - Principles of Corportate 

Governance); e 

f. () Igualdade, Participação, Pluralismo, Transparência e Responsabilidade (ONU). 

Quanto à semelhança dos princípios da AG com as organizações internacionais, a 

Secex/RN aponta que 30,76% assemelham-se aos princípios utilizados pela entidade 

internacional OCDE. Tal constatação encontra sintonia com a proposta de construção das AG 

pelo TCU, uma vez que em 8/10/2013 foi assinado  acordo de cooperação com a OCDE para 

a realização de estudo internacional para identificar e disseminar boas práticas de governança 

pública. O estudo está sendo focado em órgãos centrais do governo brasileiro (Casa Civil, 

Fazenda, MPOG, CGU e TCU), considerando práticas, procedimentos e ferramentas que 

afetam a capacidade governamental de formular e de implementar as políticas públicas. A 
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OCDE estima concluir o estudo em aproximadamente 40 meses (outubro/2013 a 2016), tendo 

ao final uma análise da realidade brasileira, de modo que seja possível saber como as boas 

práticas identificadas poderão ajudar o Poder Executivo do Brasil e o TCU no fortalecimento 

da governança pública. 

Segundo a entidade, governança corporativa compreende “o conjunto de relações entre 

os executivos, os conselhos, os acionistas e outros stakeholders, oferecendo as bases pelas 

quais os objetivos da empresa são fixados e definindo os meios para se alcançar esses 

objetivos e para se acompanhar o desempenho” (OECD, 2004). Na visão da OCDE, a 

estrutura de gestão deve estar sob a alçada e competência direta do corpo executivo da 

organização (Liderança), conforme a premissa de que essa instância deve focar a 

implementação das decisões dos proprietários com a máxima eficiência e eficácia. Cabe ao 

gestor, como executivo principal, responder pelo emprego das melhores técnicas e arranjos 

estruturais, que permitam à empresa maximizar sua relação com o ambiente, selecionando 

mercados para atuar competitivamente e organizando-se de forma eficiente para seus fins. 

Para a OCDE (2004), a presença de um sistema de governança corporativa em uma 

empresa, ou na economia como um todo, ajuda a aumentar o nível de confiança necessário 

para o bom funcionamento do mercado. Como resultado, o custo do capital é menor e as 

empresas são encorajadas a usar os recursos com mais eficiência, dando suporte, desta forma, 

ao crescimento. Os princípios de governança coorporativa da OCDE aplicam-se às sociedades 

de capital aberto, tanto financeiras, como não financeiras, e podem ser aplicados como 

ferramenta para melhorar a governança corporativa de empresas não comerciais, tanto 

públicas como privadas. 

Ao separar por categoria os detentores de função de confiança, 1ª categoria, apontam o 

IFAC como primeiro lugar com 50%, o que confirma parte dos procedimentos utilizados na 

auditoria de governança de TI – Acórdão 1.603/2008 - Ciclo 2007 (BRASIL, 2008).  Já, os 

auditores (2ª categoria) indicam a Comissão Europeia e a OCDE, ambas com 33,33%. A 

Tabela 4 apresenta o resultado da pesquisa para esse item. 
 

Tabela 6 Resultado da Pesquisa – Questão 2 Princípios das Organizações Internacionais 

INSTITUIÇÕES 1ª     CATEGORIA 2ª CATEGORIA SECEX/RN 

Reino Unido 0% 11,11% 7,70% 

IFAC, 2001 (Study13) 50% 11,11% 23,08% 

Banco Mundial 25% 11,11% 15,38% 

Comissão Europeia 0% 33,33% 23,08% 

OCDE 25% 33,33% 30,76% 

ONU 0% 0% 0% 

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa, 2013 

 

4.4 Questionamento 3: Quais as dimensões/princípios utilizados pelos órgãos brasileiros, 

a seguir listados, mais se assemelham aos utilizados nas auditorias de governança do Tribunal 

de Contas da União?  

a. () Transparência, Equidade, Prestação de Contas (Accountability) e Responsabilidade 

Corporativa (IBGC); 

b. () Transparência, Equidade e Prestação de Contas (CVM e Banco Central do Brasil); 

c. () Transparência, Equidade, Prestação de Contas, Responsabilidade e Avaliação de Riscos 

(BM&FBOVESPA); e 

d. () Economicidade, Execução, Excelência, Eficiência, Eficácia e Efetividade (GesPública). 

Com referência à comparação entre os princípios utilizados pelas organizações 

brasileiras que mais se aproximam da auditoria de governança, tem-se como resultado que 
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61,53% da Secex/RN apontam os princípios utilizados pelo GesPública. O Programa é 

essencialmente voltado ao setor público, respeita o federalismo, alcança toda a administração 

pública, em todos os poderes e esferas do governo, tem foco no cidadão e está fundamentado 

nos princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência e está voltado para a disposição de resultados para a sociedade, 

com impactos na melhoria da qualidade de vida e na geração do bem comum. 

A Governança pública, por sua vez, baseia-se em múltiplos arranjos com a 

participação de diversos atores (estado, terceiro setor, mercado etc.) no desenvolvimento, na 

gestão de políticas públicas e no provimento de serviços. Este modelo não diminui a 

importância do estado, mas o qualifica com o papel de orquestrador, direcionador estratégico, 

indutor e fomentador absolutamente essencial para a ativação e orientação das capacidades 

dos demais atores. Este paradigma promove a adoção de modelos de gestão pós ou neo-

burocráticos, tais como: redes, modelos de gestão orgânicos (flexíveis, orientados para 

resultados, foco no beneficiário), mecanismos amplos de accountability, controle e 

permeabilidade (BRASIL, 2005). 

AG de TI (Acórdão 1.603/2008 – Ciclo 2007) tem semelhança com os princípios do 

BM&FBOVESPA, no entanto, seus desdobramentos, que são as AG de TI (Ciclo 2010) - 

Acórdão 2.308/2010 (BRASIL, 2010) e Ciclo 2012 - Acórdão 2.585/2012 (BRASIL, 2012), 

apontam para o mesmo resultado da Secex/RN, ou seja, adotam os princípios do GesPública, 

o que demonstra que a Secex/RN está em consonância com a evolução da AG. 

 Ao separar por categoria (Tabela 7), o resultado continua o mesmo, ou seja, apontam 

o GesPública, sendo a 1ª categoria com 50% e na 2ª categoria com 66,67%.  
 

Tabela 7 Resultado da Pesquisa – Questão 3 Princípios das Organizações Brasileiras 

INSTITUIÇÕES 1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA SECEX/RN 

IBGC 25% 22,22% 23,08% 

CVM 0% 0% 0% 

BM&FBOVESPA 25% 11,11% 15,39% 

GesPública 50% 66,67% 61,53% 

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa, 2013 

 

A literatura aponta que o GesPública tem como foco específico a busca da excelência 

na administração pública federal brasileira, utiliza os princípios da economicidade, execução, 

excelência, eficiência, eficácia e efetividade (6 E’s). O GesPública define boa gestão como 

sendo: “aquela que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços e intenções. 

E, alcançar resultados, no setor público, é atender às demandas, aos interesses e às 

expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando valor público” 

(BRASIL, 2005). 

 

4.5 Questionamento 4: Na sua opinião, a auditoria de governança incorpora a 

dimensão/princípio da legalidade (Conformidade)? () Sim () Não 

 

4.6 Questionamento 5: Na sua opinião, a auditoria de governança incorpora as 

dimensões/princípios da Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade (ANOp)? () Sim   

() Não 

A pesquisa revela que 100% dos auditores da Secex/RN - 1ª e 2ª categoria, acreditam 

que a AG incorpora os princípios da legalidade, da economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, portanto, absorvem as auditorias de conformidade e operacional (ANOp). Esses 
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resultados coincidem com os encontrados na AG de TI (Ciclo 2007) para a auditoria de 

conformidade, no entanto, com relação à ANOp, constata-se apenas a presença da 

economicidade e eficiência, dois dos 4 E’s das ANOps. No entanto, as AG de TI (Ciclo 2010) 

- Acórdão 2.308/2010 (BRASIL, 2010) e Ciclo 2012 - Acórdão 2.585/2012 (BRASIL, 2012), 

adotaram o GesPública que incorpora os 6 E’s. 

Significa, assim, que a AG pode gerar maiores benefícios para a APFB que as 

auditorias de conformidade e operacional, bem como pode contribuir para que as entidades 

governamentais passem a ter uma atitude proativa, com visão no futuro e metas estabelecidas 

que sejam capazes de impulsionar o Brasil ao desenvolvimento nacional.  

 

4.7 Questionamento 6: Na sua opinião, qual a auditoria que causa maior impacto na 

Administração Pública Federal? () Conformidade () ANOp () AG  

Com relação à auditoria que causa maior impacto, 53,84% da Secex/RN responderam 

a AG, contra 38,46% que apontam a ANOp e 7,70% a de conformidade (Tradicional). 

Separando por categorias (Tabela 8), a 1ª registra 50% para a ANOp e para a de governança e 

0% para a de conformidade, enquanto que, entre os auditores, 2ª categoria, permanece em 

primeiro lugar a auditoria de governança com 55,55%, a ANOp com 33,33% e 11,12% a de 

conformidade.  

A tendência do TCU de incluir um novo modelo de auditoria poderá causar maior 

impacto na APFB, uma vez que ela passa a auditar dimensões que envolvem a cúpula das 

organizações (cérebro), pessoas que podem fazer as coisas acontecerem, ou se modificarem 

nas organizações, tomando novos rumos, agora, traçados e planejados conforme a 

Governança estabelece, que podem vir a alcançar um melhor resultado. As auditorias de 

conformidade (Tradicional) e a ANOp trabalham a gestão, ou seja o lado operacional da 

execução da despesa, logo trabalha com quem não pode mudar a organização, o que apenas 

pode corrigir impropriedades/irregularidades.   
 

Tabela 8 Resultado da Pesquisa – Questão 6 Tipo de Auditoria que Causa Maior Impacto 

AUDITORIA 1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA SECEX/RN 

CONFORMIDADE 0% 11,12% 7,70% 

ANOp 50% 33,33% 38,46% 

AG 50% 55,55% 53,84% 

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa, 2013 

 

5 CONCLUSÃO 

Em busca de resgatar a confiança dos cidadãos no setor público os Governos do 

mundo inteiro têm replicado modelos de gestão que visem melhorias nos padrões de 

qualidade dos serviços ofertados à sociedade. 

Assim, como nas grandes organizações corporativas, onde a propriedade acionária está 

normalmente dissociada da administração do negócio, mas os interesses dos sócios devem ser 

preservados, no setor público os interesses da sociedade devem ser protegidos e ao gestor 

desses recursos cumpre adotar comportamento estritamente pautado pelo interesse público 

(Teoria da Agência). Os mecanismos de governança devem ter foco na direção e no controle 

(monitoramento) da gestão da instituição, intervindo sempre que houver desvio em relação ao 

esperado pelos responsáveis finais. 

O TCU, no anseio de adaptar a APFB a essas mudanças, propõe um novo modelo de 

auditoria, a de governança. Os Tribunais de Contas exercem um importante papel na 

concretização da governança republicana como sistema de proteção ao interesse público. 
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Retomando a questão-problema: Na opinião dos auditores, quais são os princípios 

que vem sendo utilizados pelo Tribunal de Contas da União nas suas auditorias de 

governança em construção e com quais organismos internacionais e nacionais mais se 

assemelham? 
Os resultados revelaram que a Auditoria de Governança (AG) causa maior impacto na 

APFB do que as auditorias tradicional e operacional, uma vez que ela absorve os princípios da 

legalidade, economia, eficiência, eficácia e efetividade, e seguem os padrões internacionais da 

OCDE, que adota efetiva estrutura de governança corporativa, direitos dos cidadãos, 

equidade, transparência e accountability e os nacionais do GesPública, que utiliza os 

princípios de esforço, que são: economicidade, execução e excelência e as dimensões de 

resultados eficiência, eficácia e efetividade (6 E’s). 

A AG que vem sendo realizada pelo TCU exige da APFB a adaptação à governança 

corporativa, o que constitui freios e contrapesos que auxiliam na resolução dos conflitos de 

interesses entre gestores públicos e os direitos do cidadão, favorecendo a busca pela 

excelência na qualidade dos serviços, facilitando a tomada de decisões, agregando valores aos 

recursos utilizados (humanos, financeiros etc.), reduzindo os riscos e promovendo o 

desenvolvimento nacional. Adicionalmente, as AGs colaboram para estimular os gestores 

públicos na adoção de governança e boas práticas de gestão, haja vista que elas podem 

contribuir para o aprimoramento da tomada de decisão, pois tornam os gestores aptos a agir 

com iniciativa, de forma pró-ativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades 

identificadas nas constantes turbulências que ocorrem no Estado Contemporâneo. 

Contudo, conforme demonstrado, essas conclusões foram baseadas em um estudo de 

caso, abordando apenas uma das 26 secretarias do TCU (Secex/RN), o que constitui uma 

limitação para a extrapolação desses resultados. Sendo, portanto, indicada a realização desta 

pesquisa em outras Secexs e na Sede do TCU, ou a realização de uma pesquisa verificando 

nas AG já realizadas (universo de 63) quais os princípios adotados. 
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