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PALAVRAS DO EMBAIXADOR DA
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Caro leitor,

É com grande alegria que celebro o lançamento
da primeira edição do Código de Boas Práticas
em Governança Pública, que busca apresentar,
ao setor público brasileiro, práticas efetivas para o
amadurecimento de seu sistema de governança.

A Rede Governança Brasil (RGB) vem trabalhando
no sentido de fomentar a implementação de boas
práticas em governança nas distintas organizações

das esferas federal, estadual e municipal, estimulando
a geração de capacidades e competências voltadas à
melhoria na efetividade dos serviços públicos, observados princípios como eficiência, transparência,
conformidade, ética e integridade.

Este código inova não somente por ser um instrumento que reúne práticas reconhecidas em âmbito
governamental, mas por servir como espaço para compartilhamento contínuo e permanente entre as
diversas organizações e esferas nacionais. Para tanto, convidamos e incentivamos a todos os setores
que participem deste código, com o envio de boas práticas efetivas, para que possamos publicizá-las e
disseminá-las continuamente, na busca por um constante amadurecimento no Sistema de Governança
Brasileiro.
Expresso meu profundo agradecimento à equipe técnica e às coordenadoras do Comitê Governança
na Prática da RGB, que trabalharam incansavelmente na elaboração da primeira edição deste Código de
Boas Práticas, em meio à pandemia da covid-19. Os voluntários da RGB são profissionais de altíssima
competência que trabalham em cooperação com vistas ao aprimoramento da governança pública no
Brasil. Isso é espírito público! Isso é governança!
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Assim, convido a todos os entes públicos da nação brasileira a fazer uso deste documento. E que
busquemos sempre avançar nas transformações necessárias para o alcance de um país mais justo,
igualitário e desenvolvido.
Da Governança à Esperança!
Abraço carinhoso,

Augusto Nardes
(Ministro do Tribunal de Contas da União e Embaixador da Rede Governança Brasil)
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CARTA AO LEITOR
Brasília – DF, outubro de 2021
Caro Leitor,

Eu, como membro do grupo de trabalho de Mentoria para Prefeituras, na condição de observadora
(papel instituído pela RGB em práticas de mentoria), livre do viés da construção deste documento e
com o olhar colaborativo para a inovação na interpretação das teorias existentes e na análise da
aplicabilidade das práticas de governança (oriundas do setor corporativo), sobretudo as praticadas e
relatadas na governança pública, venho expressar meu reconhecimento para o qualificado e inédito
material produzido, parabenizando o grupo de trabalho que compõe o Comitê Governança na Prática
(RGB) pela sua construção.

A governança pública brasileira está baseada no Decreto n.o 9.203, de 22 de novembro de 2017, e
é definida como um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos 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”.
Na minha opinião o Código de Boas Práticas em Governança Pública vai muito além da
transcrição das teorias acadêmicas que já se conhece sobre o tema. Aqui, encontramos um documento
orgânico, de alimentação perene e que traz vivências e boas práticas implementadas por quem atua
na área da governança, seja ela privada, seja pública (federal, estadual e municipal); relatos de quem
experimenta diariamente os desafios do amadurecimento no processo da governança; pessoas que
sensibilizam organizações para a transparência, a ética, a integridade, a transformação digital, a cultura
organizacional humanizada, o compliance, a accountability, dentre outras temáticas.

O código é um lugar que busca mostrar ferramentas que já foram validadas e que podem ser
usadas, respeitando as peculiaridades das organizações que farão uso, mas que, certamente, culminaram
na entrega de um valor público da maneira mais legítima que o cidadão merece e tem direito. Aqui,
vamos tomar conhecimento de 135 boas práticas implementadas. Nas primeiras 55 práticas descritas,
observa-se o controle desenhado com métodos ágeis e confiáveis, a partir do uso de estratégias bem
elaboradas, que trazem mais 35 práticas e permitem apresentar o gestor com o comportamento de
liderança comprometida, com as últimas 45 práticas. Buscando pelo índice remissivo, chegamos aos
casos pontuais relatados por resultado esperado, porém recomendo a leitura na íntegra.
Desejo uma boa leitura!

Viviane Obadowski
Mentora na RGB
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APRESENTAÇÃO
O Comitê de Governança na Prática da Rede Governança Brasil-ALAGOV tem, por missão, aprimorar
o desenvolvimento das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva na esfera
pública, a fim de sensibilizar autoridades, órgãos e instituições sobre a importância da sua aplicação.
Assim, alinhado a essa missão, este Código de Boas Práticas em Governança pretende apresentar boas
práticas em governança aplicáveis ao setor pPúblico, coletadas de casos reais em instituições públicas,
frameworks reconhecidos ou literatura acadêmica, de modo a indicar práticas que, se implementadas,
proporcionarão maior nível de maturidade em governança às organizações e, em consequência, às
políticas públicas.

Diante das peculiaridades do setor público, heterogêneo e com distintos graus de complexidade
entre suas organizações, a governança apresenta-se como um modelo importante para contribuir com
o direcionamento eficaz de ações integradas, articuladas, direcionadas e monitoradas, qualificando
o serviço público e potencializando a redução de desvios que possam comprometer o futuro e o
desenvolvimento socioeconômico do país. Ademais, a implantação e a melhoria contínua do sistema de
governança elevam o nível de confiança nas instituições a patamares outrora nunca alcançados. Esse
racional deve-se à nítida compreensão da relação de interdependência dos órgãos de governo, em que
uma área comprometida certamente afetará o todo. Assim, a governança deve trazer uma visão holística
e colaborativa entre as diversas organizações, a partir da instituição de estruturas, mecanismos e
instrumentos específicos que possam auxiliar na condução das políticas públicas.
No Brasil, percebe-se uma lacuna de um código de diretrizes ou recomendações que seja capaz
de reunir boas práticas e orientar o setor público em todos os níveis da Federação: municipal, estadual
e federal. Este código pretende, portanto, preencher esse espaço e demonstrar ao setor público meios
para estruturar e gerenciar mecanismos para uma boa governança. Tendo em vista essas nuances,
intenciona-se, também, ajudar as organizações a voltar seu foco à criação de valor compartilhado, ao
planejamento estratégico, à visão sistêmica e de longo prazo, ao efetivo funcionamento dos órgãos
públicos e à elaboração de políticas que resultem em eficiência, efetividade e transparência.

Nesse sentido, adotou-se o caminho de ouvir distintos agentes envolvidos no cotidiano público,
uma vez que todos serão protagonistas na construção de soluções para o bem coletivo, sendo o presente
documento resultado de levantamento junto a profissionais do setor público, privado e academia,
no âmbito da Rede Governança Brasil, a fim de identificar boas práticas de governança no Brasil.
Ressalta-se que as práticas aqui apresentadas não são exaustivas e que, considerando a dinâmica de
transformação do Estado, requerem atualizações periódicas. Tais complementações serão realizadas
em novas edições do código, servindo, portanto, como um instrumento vivo no sentido de refletir o
dinamismo governamental.
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Algumas premissas direcionam a confecção deste Código de Boas Práticas em Governança e
deverão ser seguidas em suas próximas edições. A primeira considera como primordial que as instituições
públicas brasileiras estejam em linha e totalmente comprometidas com a realização dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável ODS da ONU (Agenda 2030), considerando serem partes interessadas
no que tange à temática sustentabilidade, desenvolvimento econômico e bem-estar social. Para tanto,
torna-se necessária a estruturação de um sistema de governança que traga melhor compreensão e
direcionamento para os desafios e oportunidades enfrentados pelas organizações no alcance desses
resultados.

A segunda ressalta elementos importantes e atuais, como a Agenda Positiva de Governança
(IBGC), as diretrizes de governança da OCDE, os fatores ESG, os mecanismos de transformação digital e
a proposição de construir um sistema de Governança Humanizada, orientado para pessoas e pautado na
dignidade da pessoa humana e no bem-estar social.
Por sua vez, a terceira considera a governança como um modelo ou teoria amplo e com distintas
abordagens, seja como modelo teórico de organização do Estado (relação entre os diversos atores), seja
como diretrizes para elementos específicos, seja, ainda, como modelo aplicável a distintos eixos temáticos
(governança das contratações, governança de pessoas, governança de tecnologia da informação, dentre
outros).
Nesse sentido, buscou-se, nesta primeira edição do Código de Boas Práticas em Governança
Pública, indicar boas práticas de maneira macro, reconhecidas e indicadas para o setor público,
podendo ser adotadas pelas organizações, respeitando-se suas particularidades, como tamanho/
dimensionamento, tipo de arranjo governamental, maturidade, área de atuação, vinculação, orçamento,
dentre outros. Espera-se, assim, contribuir para o avanço da governança pública brasileira.

O Comitê de Governança na Prática da RGB segue comprometido em prosseguir no aprofundamento,
nas pesquisas e em consultas públicas para elaboração de futuras edições.
Boa leitura!
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PREFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO
A construção deste Código de Boas Práticas em Governança Pública possui inspiração no Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa,
considerado referência na iniciativa privada. Porém, este trabalho tornou-se desafiante, considerando
que a governança, aplicada à administração pública, possui requisitos peculiares, próprios de uma
configuração complexa, heterogênea e dinâmica.

Nesse sentido, Peter Evans, em estudo de 1992 , aborda o papel histórico do Estado no
desenvolvimento. Contribuindo com uma nova onda de reflexão, ainda presente na atualidade, traz à
tona a importância das relações presentes entre o estado e a sociedade, como a própria capacidade
de ação daquele. Apresentando o conceito de “autonomia inserida”, relaciona-o com uma forma
“contraditória” de ser do Estado, ou seja, possui uma burocracia com atuação forte, coesa e autônoma,
enquanto mantém o olhar voltado para a sociedade. Assim, a autonomia é inserida em contexto de laços
que fazem com que o estado possua relação institucionalizada com a sociedade.

Dessa maneira, considerando essa relação perene entre as organizações estatais e a sociedade,
e a necessidade de um olhar focado na entrega qualificada de serviços ao cidadão, a governança, sob
um olhar analítico, pressupõe um modelo de configuração que organiza as relações entre os diversos
atores que participam da execução de políticas públicas, o que requer maior coordenação e cooperação
trazendo à tona a perspectiva de rede, de modo que a governança ajuda a lidar com essa complexidade
(CAPANO et al., 2015). Ou seja, a governança pública traz peculiaridades que devem ter um olhar
cuidadoso e diferenciado em sua aplicação.

Dito isso, os desafios encontrados na produção deste documento residem não somente naqueles
relacionados às próprias condições enfrentadas por todos os colaboradores no âmbito da pandemia
causada pela covid-19 e o tempo disponível por todos, mas se reproduzem principalmente em três
questões: a) como indicar boas práticas de governança que possam ser difundidas em organizações
públicas que possuem estruturas, orçamentos, vinculações, arranjos e maturidades distintas? b) Como
incluir práticas de distintos modelos de governança (de contratações, de gestão de pessoas, de tecnologia
da informação, dentre outros) de maneira abrangente e equilibrada? c) Como considerar e difundir
conceitos importantes relacionados à governança?
A resposta a essas questões foram se apresentando no decorrer dos debates ocorridos no âmbito
do Comitê Governança na Prática e do recebimento de contribuições de boas práticas dos membros
da Rede Governança Brasil. Obtivemos segurança de que este código não somente é necessário, por
trazer um olhar voltado ao setor público, como também relevante, por servir de instrumento de coleta
e disseminação de boas práticas que trazem bons resultados à gestão pública, mas que por vezes ficam
restritas ao conhecimento de poucos atores.
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Assim, em resposta à primeira questão, entendemos que as boas práticas aqui reproduzidas devem
ser analisadas e adaptadas à realidade de cada organização, sempre com foco no resultado público.
Ressalta-se que as dificuldades porventura encontradas em sua implementação devem ser enfrentadas,
de modo que haja, de fato, um contínuo avanço no sistema de governança daquele ente federativo, esfera
de poder ou organização. Além disso, dada a complexidade governamental que comentamos acima, as
boas práticas devem ser olhadas sob uma perspectiva de rede e devem ser introduzidas às políticas
públicas executadas pelas organizações, sob um olhar sistêmico e holístico, não limitadas apenas às
margens da própria instituição. Entendemos que uma diretriz fundamental para o alcance de uma
governança efetiva é a coordenação das atividades.

Já em resposta à segunda questão, observamos, no decorrer da construção deste código, que a
coleta inicial de boas práticas por vezes não pôde alcançar as especificidades das atividades típicas
do Estado (como as citadas anteriormente: licitações, gestão de pessoas etc.). Assim, optou-se por
reproduzir boas práticas macro, em que fossem encontrados referenciais teóricos e práticos para guiar
o leitor em sua implementação. Não obstante, ressaltamos que este documento é um elemento vivo,
portanto, deverá sofrer atualizações constantes no sentido de incluir novas boas práticas, inclusive
aumentando a especificação e exemplificação.
Por fim, para a terceira questão, consideramos a apresentação da governança neste documento no
tripé amplamente reconhecido : controle, estratégia e liderança. Essa foi a base de construção deste Código
de Boas Práticas. No entanto, reconhecemos que a governança passa por importantes conceitos, como:
cultura organizacional consciente e humanizada, lideranças conscientes e humanizadas, transformação
digital, inovação, metodologias ágeis, ESG, consciência ambiental, 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU (Agenda 2030), integração dos stakeholders, coordenação, capacidades estatais,
inovação, ética e integridade, accountability, compliance, transparência, equidade social, comunicação,
dentre outros.

Tais conceitos são diretrizes neste código e deverão servir de guia para as novas edições, que
necessitarão avançar na pesquisa e apresentação conceitual e na construção de um modelo gráfico
próprio para governança que compreenda e inclua essa complexidade.
Assim, com esta iniciativa do Comitê Governança na Prática, esperamos transformar em realidade
difundida as diretrizes e boas práticas aqui registradas. Uma prática de governança implementada
apresenta, por si só, poder transformador!
Desejamos um bom proveito deste trabalho!

Flávia Canêdo / Luana Lourenço

(Coordenadoras do Comitê Governança na Prática da RGB.
Outubro, 2021.)
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1 INTRODUÇÃO
Antes de adentrar na relevância do presente documento, torna-se necessário relembrar a função
do Estado, que envolve garantir os plenos direitos aos cidadãos e promover sua vida e seu bem-destes,
respeitando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
expressos na Constituição Federal. Para tanto, o Estado atua por meio de políticas públicas que, sob sua
tutela e coordenação, devem entregar serviços à sociedade de maneira justa e igualitária. O processo que
envolve a execução dessas políticas públicas é revestido de complexidades, considerando a pluralidade
de organizações públicas, poderes e esferas, que possuem distintos graus de maturidade em governança
e grande heterogeneidade em suas estruturas.

As estratégias de governança voltadas ao setor público apresentam instrumentos, ferramentas e
diretrizes que visam a auxiliar no enfrentamento dessa complexidade, organizando as atividades dentro
de uma instituição e a relação desta com as demais organizações, na busca por um resultado em comum:
entrega de valor público ao cidadão, legítimo destinatário dos bens e serviços públicos, como resposta
efetiva de suas demandas, transformando (ou impactando) a realidade observada. É por meio de um
sistema de governança maduro que é possível lidar com os desafios da implementação de programas
governamentais, diante de ambientes internos e externos cada vez mais complexos, dinâmicos e incertos.

Todo esse cenário traz, como reflexão, que as organizações públicas não podem se manter
autorreferidas, isto é, voltadas excessivamente para questões internas da própria burocracia, sob pena
de sacrificar as razões pelas quais se justifica a atuação estatal. Ao cidadão usuário e receptor da política
pública importa receber o serviço ou benefício de maneira efetiva, eficiente, eficaz, transparente, legal,
justa e íntegra, não implicando, necessariamente, se o responsável é a secretaria ou a autarquia, ou
mesmo se é a organização municipal, a estadual ou a federal. Para aquele, a atividade estatal é única e
essa integração e cooperação é a que deve ser buscada pelo serviço público, por meio de um sistema de
governança efetivo. Para tanto, torna-se necessário o estabelecimento de estratégias efetivas, de uma
liderança coerente e de mecanismos de controle que possam direcionar as ações para os resultados
pretendidos.

Na direção dessa discussão, observamos que o setor privado vem reconhecendo e assumindo,
cada vez mais, seu papel na sociedade, também refletido na sua relação com o setor público e em suas
atividades em âmbito social. As empresas privadas não podem ser mais vistas apenas como organismos
isolados, na busca pela geração de lucro e resultados, sendo hoje parte do complexo arranjo social, em
que suas atuações interferem e sofrem interferência direta ou indireta da localidade em que atuam. Para
tanto, destacam-se, além dos instrumentos clássicos de relação entre o governo e a iniciativa privada
– contratos –, as parcerias público-privada, mais relevantes a cada dia. Nesse ponto, a governança
corporativa exerce grande poder de influência na governança pública.
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Adicionalmente, temos a participação de outros atores importantes no arranjo governamental,
influenciando a atividade estatal, tais como organizamos internacionais, entidades científicas,
instituições de ensino, terceiro setor e sociedade, cuja participação deve ser promovida e incentivada
por meio da institucionalização de espaços para sua vocalização, a fim de democratizar a gestão pública e
proporcionar maior legitimidade ao processo, fomentando, ainda, a inovação, a inclusão e a diversidade.

Assim, vemos que a sociedade e as relações entre pessoas, empresas privadas, governos, bem
como entre nações, passa por profundas transformações que exigem mudança cultural, reforçando a
importância da implementação de boas práticas de governança na esfera pública e privada, aprimorando
a transparência e accountability entre as partes interessadas e elevando a qualidade dos serviços
públicos, com aprimoramento do controle pelos cidadãos.

Fortalecer a confiança da sociedade na instituição é elemento fundamental da legitimidade da
atuação pública (BRASIL, 2018). Assim explicita o Guia da Política de Governança Pública, publicado
pelo Governo Federal em 2018, ao citar as três fontes para a legitimidade apontadas pelo Banco Mundial:
i) a constante entrega de resultados previamente pactuados; ii) a percepção de que as políticas e as
leis foram desenvolvidas e implementadas de forma justa e imparcial; iii) a autoridade gerada pelo
compartilhamento de um conjunto de valores e costumes entre os indivíduos e o governante (BANCO
MUNDIAL, 2017).
Ainda segundo o guia supracitado, a atuação pública deslegitimada tende a gerar políticas e regras
com um custo maior de implementação, afetando a confiança do cidadão na instituição e alimentando
o ciclo vicioso de desconfiança recíproca que, por sua vez, fomenta a burocracia e a desconformidade.
Quando isso ocorre, torna-se incoerente manter estruturas organizacionais de grande envergadura que,
muitas vezes, podem se mostrar dispendiosas, pouco responsivas, pouco transparentes, ineficientes ou
que geram pouco valor público. Para evitar esse cenário, torna-se tarefa indispensável das instituições
públicas o aprimoramento de seu sistema de governança. A boa governança é um meio para atingir um
fim, qual seja, identificar as necessidades dos cidadãos e ampliar os resultados esperados (OCDE, 2017).

Nesse sentido, este Código de Boas Práticas em Governança Pública tem, em seu propósito,
atuar para que sejam oportunizadas melhorias nos processos de trabalho na Administração Pública
brasileira. O documento foi elaborado a partir da discussão de temas sensíveis e urgentes, de referências
bibliográficas e da experiência de membros da Rede Governança Brasil, com observância das boas
práticas de governança aplicadas ao setor público no Brasil. O Código tem, ainda, como objetivo, nortear
a implementação de programas de governança e compliance no ambiente público, sendo um documento
“vivo”, com atualizações periódicas e busca contínua por práticas de sucesso aplicáveis e dissemináveis
em âmbito público.
Cabe ressaltar que as práticas em governança aqui recomendadas devem ser adaptadas
aos diferentes tipos de organizações, com distintos portes, estruturas e recursos e que atuam em
diversificadas temáticas. Cada instituição possui necessidades peculiares e, ao implementar este
Código, é preciso respeitar essas especificidades. Outro ponto a se considerar diz respeito ao nível de
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maturidade em governança de cada organização. Assim, as instituições públicas devem realizar uma
autoavaliação periódica quanto ao seu sistema de governança e buscar avançar de forma gradual, em
níveis consecutivos, de modo que se alcance efetividade nos instrumentos implementados.

Sobre a efetividade, cabem alguns exemplos: não basta elaborar um plano de gestão de riscos se
este não é monitorado ou não contempla a visão e responsabilização de atores relevantes; não basta
estruturar um planejamento estratégico, se este não se traduz em mudança na cultura organizacional
e conta com reuniões de acompanhamento e revisões periódicas; e não tem validade um plano de
integridade que não se traduz em ações práticas.
Além disso, importa registrar: instrumentos de governança possuem especificidades que devem
ser estudadas e consideradas em sua implementação. O próprio gerenciamento de riscos pode e deve ser
aplicado não apenas nas margens da organização, mas voltados a avaliar políticas públicas específicas
(visão holística), processos organizacionais, programas, iniciativas estratégicas, planos, dentre outros.
A coordenação e integração são relevantes não apenas em âmbito intraorganizacional, mas junto a
outras instituições que afetam ou são afetadas pela política pública conduzida. A transparência deve ser
observada não apenas com a divulgação de dados e informações em um sítio eletrônico, mas observando,
dentre outros, a fidedignidade, a tempestividade e a linguagem adotada em sua divulgação.

Assim, o Código de Boas Práticas em Governança Pública foi construído no sentido de orientar as
organizações públicas na transformação de seu contexto atual, funcionando como bússola em aspectos
teóricos e práticos, visando a contribuir com o atendimento dos interesses sociais, pelo aperfeiçoamento
dos resultados esperados, a partir da realização de atividades estatais mais transparentes, responsáveis,
coerentes, justas e igualitárias.
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2 DESTINATÁRIOS DO CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS
EM GOVERNANÇA PÚBLICA
O Código de Boas Práticas em Governança Pública foi elaborado para ser utilizado por servidores
públicos, colaboradores em organizações governamentais, gestores, dirigentes e outras lideranças no
setor público brasileiro, em qualquer ente federativo – federal, estadual ou municipal –, em qualquer
esfera de poder – Executivo, Judiciário, Legislativo –, seja administração direta, seja indireta.
Também pode ser utilizado por empresas privadas, provedores de bens e serviços públicos, terceiro
setor ou sociedade, para que se apropriem e fomentem a implementação de práticas de governança em
instituições públicas.

São apresentados modelos teóricos e/ou exemplos práticos em âmbito governamental, a fim de
disseminar conhecimento e avanços efetivos da governança pública que já estão sendo concretizados por
instituições brasileiras. Pretende-se, assim, inspirar e possibilitar que as boas práticas sejam também
desenvolvidas em outras organizações do setor público brasileiro.
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3 COMO CONTRIBUIR COM O CÓDIGO DE BOAS
PRÁTICAS EM GOVERNANÇA PÚBLICA?
O Código de Boas Práticas em Governança Pública tem, por propósito fomentar a disseminação de
boas práticas efetivas em governança no setor público brasileiro, a partir da apresentação de exemplos
implementados em organizações governamentais, como também de frameworks e documentos teóricos
reconhecidos.

Portanto, a RGB mantém um canal permanentemente aberto para o recebimento de contribuições,
que atendam aos seguintes requisitos:
a) seja uma boa prática em governança pública implementada por alguma organização
governamental ou recomendada por meio de documentos oficiais ou modelos teóricos internacionalmente
reconhecidos;
b) seja passível de ser exemplificada com documentos ou produções de livre acesso à população.
Para participar, basta acessar e preencher o questionário por meio do link ou QR Code abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI1sv8frL3tnv2pSkIuaZ9lGBGNrQOHsUw2TwimfpiLub3Yg/viewform

As práticas em governança encaminhadas à RGB por meio deste formulário serão revisadas pelo
Comitê Governança na Prática e organizadas para inclusão nas próximas edições do Código.

Para o envio de sugestões ou dúvidas, encaminhar para o e-mail do Comitê Governança na Prática
da RGB: comitegovnapratica@gmail.com.
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4 PREMISSAS
A elaboração deste Código de Boas Práticas em Governança Pública decorreu de contribuições
encaminhadas por membros voluntários da RGB e busca ativa pela equipe técnica responsável pelo
projeto, junto a documentos oficiais, literatura acadêmica com relevância para o tema e modelos/
frameworks reconhecidos atinentes à governança, cujas referências estão indicadas nas boas práticas
apresentadas e/ou no referencial bibliográfico do documento.
O Código não substitui as demais referências já existentes, mas se alinha a elas, de forma a reunir,
em um único documento, indicações diversas de práticas em governança pública, com exemplos e
formas de aplicação. Assim, para construção do Código de Boas Práticas em Governança Pública, foram
adotadas algumas premissas:
a) a boa prática deveria ser voltada a organizações públicas, incluindo todos os níveis, esferas e
poderes;

b) foram consideradas, como boas práticas passíveis de inclusão no Código, aquelas que pudessem
ter indicação teórica, a partir de documentos oficiais públicos (legislações, guias, referenciais,
jurisprudência, dentre outros), de modelos reconhecidos (COSO, IIA, OCDE, dentre outros) ou que
derivassem de práticas em governança já adotadas por instituições públicas, indicando-se, nestes casos,
exemplos práticos reais;

c) para esta primeira edição do Código de Boas Práticas em Governança Pública, optou-se por
apresentar um compilado de boas práticas em temas gerais, considerando as contribuições e buscas ora
realizadas. Entende-se que avanços no sistema de governança no âmbito das organizações públicas, por
meio da implementação de práticas efetivas, irão afetar positivamente todos os processos e atividades
por elas executadas, de maneira abrangente;
d) foi adotado o modelo de governança apresentado no Decreto de Governança Pública n.° 9.203,
de 22 de novembro de 2017, e no Referencial Básico de Governança Pública Organizacional do Tribunal
de Contas da União (2020). Assim, as boas práticas foram separadas didaticamente entre os três
mecanismos que formam o tripé da governança: controle, estratégia e liderança.
Ressalta-se que a governança é sensibilizada por inúmeras temáticas, dentre as quais podemos
destacar: a coordenação; a transparência; o compliance; a ética e integridade; a transformação digital;
a equidade; a cultura organizacional humanizada; a accountability; a ESG; a participação e a inovação,
dentre outras.

Assim, a fim de possibilitar a melhor compreensão e aplicabilidade desse documento, dedicamos
este capítulo a alguns desses conceitos que influenciam os sistemas de governança, necessários à
compreensão do processo de implementação e entregas pelas organizações públicas.
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4.1 Coordenação

As organizações públicas vêm se tornando ambientes cada vez mais complexos, considerando
serem responsáveis pela execução de políticas públicas que visam a tratar problemas sociais também
complexos, na medida em que dependem da articulação entre distintos atores, muitas vezes instituições
governamentais de diferentes entes federativos, empresas privadas e sociedade civil organizada, dentre
outros. Como exemplo, podem-se citar: as políticas sociais desenhadas dentro do Poder Executivo federal
e implementadas por atores municipais; a política em recursos hídricos, cuja consecução depende
de ampla articulação entre conselhos, comitês (instâncias participativas), organizações estaduais e
federais; ou mesmo a política educacional, que necessita de articulação e alinhamento entre distintos
entes federativos.

Nesse sentido, as decisões tomadas no âmbito de uma organização podem impactar, positivamente
ou negativamente, na condução das atividades em outras instituições. A coordenação positiva resulta de
decisões em que são consideradas todas as organizações afetadas, evitando-se ou superando conflitos,
buscando soluções e prevenindo lacunas e sobreposições (PETERS, 2018). Portanto, o alinhamento entre
os diversos atores que participam da implementação e daqueles que são afetados pelos seus resultados
é importante, no sentido de aumentar o compartilhamento, o alinhamento e a disponibilização de
informações, resguardando-se a independência desses atores.
Nesse aspecto, o núcleo de governo vem ganhando relevância, diante da prevalência dos wicked
problems ou problemas de difícil resolução, por dependerem de distintas ações e serem mutáveis ao
longo do tempo. Por meio daquela instância, são priorizadas e coordenadas temáticas específicas, a fim
de enfrentar os complexos arranjos político-institucionais: multipartidarismo, federalismo, participação
social e heterogeneidade nas organizações governamentais. Para Cavalcante, Gomide e Barbosa (2018),
os mecanismos de coordenação funcionam como vetores para a capacidade do Estado de enfrentar
a complexificação dos atores e processos no policy making. Assim, é por meio da coordenação que a
fragmentação e complexidade existentes no setor público brasileiro poderá ser superada, resultando
em avanços no sistema de governança público.
4.2 Transparência

Consiste em dar publicidade às ações da organização, de maneira ativa, em linguagem simples e
em formato inclusivo. A organização deve dispor de informações confiáveis, fidedignas, relevantes e
tempestivas sobre as atividades governamentais e dispor abertamente dos dados, a fim de permitir o
controle social e o monitoramento das políticas públicas. Ressalta-se que a transparência dada aos dados
e informações deve ser feita em linguagem simples, de modo a se tornar compreensível à população.
Também, considerar a necessidade de inclusão de público vulnerável, que não tenha acesso facilitado
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às informações. Para aperfeiçoamento do sistema de governança, a transparência deve ser buscada por
todas as organizações públicas, de modo a alcançar a sociedade de maneira efetiva.
4.3 Compliance

Compliance vem da expressão em inglês “to compliance with”, que, na tradução literal, significa:
estar em conformidade com. Dessa forma, significa dizer que a instituição adota práticas que estão
de acordo com leis, normas, políticas e diretrizes, sejam elas estabelecidas na Constituição, sejam
normativas infraconstitucionais. Como exemplos, podemos listar as leis trabalhistas, ambientais,
tributárias, as políticas de conduta da empresa, entre outras. O objetivo é identificar, evitar e saber como
lidar com desvios de comportamento e condutas que não estejam de acordo com as normas internas
e externas e que vão de encontro aos valores e princípios organizacionais, podendo comprometer a
reputação e resultados da instituição.
Cabe destacar que, no Brasil, foi instituída, em 1.o de agosto de 2013, a Lei Anticorrupção (Lei n.o
12.846), que “dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira”, tema tão caro aos brasileiros
e debatido nos últimos anos.
4.4 Ética e Integridade

A ética organizacional é a forma como a organização se posiciona perante a sociedade, observando
as implicações legais, os valores e os princípios arraigados em seu DNA. A prática diária desses valores
constrói a identidade de como a organização é e age, norteando as ações de gestores, colaboradores,
fornecedores e de todos que se relacionam com a organização. As práticas de conduta na atuação são
definidas por meio da estrita observância de regras e condutas internas, fundamentadas e estabelecidas
pela própria organização para nortear o comportamento de líderes, gestores, colaboradores e
fornecedores na organização.

O conceito norteia a elaboração e implementação de códigos de conduta, programas de compliance,
de integridade e sistemas de governança. Reforçando seu caráter orientador, o código deve ser elaborado
de forma clara, objetiva, simples, e deve ser integrado aos programas de governança e compliance das
organizações públicas. O documento deve ser visto como ponto de partida para a reflexão sobre os
conflitos que se apresentarem e sua forma de resolução.
A integridade pública refere-se ao “alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios
e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados
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no setor público” (OCDE). As reflexões atinentes à integridade devem estar presentes no dia a dia da
instituição, a partir do reforço e aplicação consistente de valores que devem ser compartilhados entre
a alta administração, gestores, servidores e colaboradores de todos os níveis hierárquicos, assim como
terceiros que se relacionem.
4.5 Transformação Digital

A revolução atual na sociedade é impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia da informação,
que alterou de maneira irreversível o modo de viver. A partir do advento da internet e disseminação
em massa da informação, bem como do surgimento e crescimento exponencial das mídias sociais, as
barreiras geográficas (e organizacionais) foram se dissipando. A sociedade está cada dia mais conectada
e, assim, empresas e organizações governamentais vêm buscando implementar a transformação digital
na prestação de seus serviços e atendimento.

Todo esse processo foi potencializado pela pandemia da covid-19, que contribuiu para que as
pessoas ficassem cada vez mais conectadas, com a utilização de serviços online, trabalhos remotos
e aquisição de bens e serviços pela internet. Assim, a transformação digital altera profundamente as
relações na sociedade, seja no que se refere à forma de obtenção de informação, na maneira de se
comunicar e interagir, seja na prestação e obtenção de serviços.
O avanço tecnológico tem disponibilizado cada vez mais ferramentas que viabilizam mudanças
disruptivas para a sociedade. Assim, é esperado que organizações da esfera pública estejam cada
vez mais aptas para a transformação digital, automatizando ou diminuindo o tempo de atendimento,
simplificando o acesso, promovendo a transparência e implementando inovações. É possível constatar
esforços importantes sendo estabelecidos, como a Estratégia de Governo Digital, instituída pelo Decreto
n.° 10.332/2020, e o Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov),
instituído a partir do Decreto n.° 10.382/2020.

A transformação digital é uma aliada importante da governança, fornecendo mais segurança
e rastreabilidade às informações, viabilizando a transparência, agilizando a prestação de serviços
e potencializando a eficiência. Há de se ressaltar, no entanto, a importância de que as organizações
implementem o processo de transformação digital observando outras relevantes diretrizes, como a
inclusão social e a integração.
4.6 Equidade
Caracteriza-se pelo tratamento igualitário e equânime, com respeito e justiça, de todas as partes
interessadas, sendo inaceitável qualquer tipo de discriminação, sob qualquer pretexto, considerando
interesses, direitos, deveres e necessidades de cada indivíduo ou grupo.
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Os direitos da pessoa humana devem ser respeitados, independentemente de cor, credo,
orientação sexual, idade, cargo, condição social, não sendo tolerados quaisquer tipos de discriminação.
Os casos de observância de desrespeito às normas devem ser reportados nos canais disponibilizados,
como a ouvidoria, e solucionados a fim de evitar ocorrências de situações semelhantes. Além disso, as
organizações devem buscar capacitações contínuas para seus líderes e funcionários acerca de temáticas
aderentes e a instituição de planos ou campanhas específicas, ampliando conhecimento e diminuindo
vieses na implementação das políticas públicas.
4.7 Cultura Organizacional

Uma cultura é a programação mental coletiva que distingue um grupo de pessoas de outro (Geert
Hofstede). A cultura abrange crenças culturais, valores, atitudes e comportamento. A competência
cultural pode ser definida como a capacidade de lidar de forma eficiente com membros de diferentes
culturas. Atualmente, fala-se em coeficiente cultural (CQ), que é uma medida de adaptação cultural
desenvolvida em 2003, na Michigan State University. O mercado dispõe de diversos instrumentos que se
mostram capazes de medir a maturidade da cultura organizacional, com marcadores que determinam
se a cultura está forte ou fraca, e que também marcam o nível de entropia cultural. Assim, a cultura é a
força propulsora de uma organização. Uma cultura forte representa saúde e vitalidade da organização,
capaz de direcioná-la à prosperidade sustentável e criar valor. Por isso, tratar e medir regularmente a
cultura compreende um fator-chave para qualquer organização atingir o sucesso.
4.8 Prestação de contas (accountability)

Cabe aos gestores de governança e à organização a obrigatoriedade de prestar contas da
movimentação econômico-financeira, da execução orçamentária e sobre a atuação dos gestores,
periodicamente. A prestação deve ser realizada de forma clara e objetiva, em linguagem acessível a fim
de chegar a todos os interessados, e os gestores e a instituição devem assumir integralmente quaisquer
atos e omissões que venham a cometer.
4.9 Environmental, Social and Governance (ESG)

A Environmental, Social and Governance (ESG) está relacionada às boas práticas de gestão que
impactam no ambiental, no social e na governança propriamente dita. A sigla ESG em português também
é utilizada como ASG (Ambiental, Social e Governança). Tal estratégia é decorrente do Pacto Global de
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2004, definido a partir de discussões da ONU com 50 CEOs de instituições financeiras que visavam a
integrar esses três fatores na avaliação dos mercados de capitais.
O Pacto Global estabeleceu dez princípios universais com base na Declaração dos Direitos Humanos,
na Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e na Convenção das Nações
Unidas Contra a Corrupção.

O ESG na iniciativa privada vem sendo cada vez mais desejado pelos investidores e implementado
nas empresas, performando impactos positivos para a sociedade e sendo cada vez mais cobrado pelas
novas gerações. Por outro lado, o setor público ainda carece de estímulos, não obstantes os esforços
implementados relacionados aos três pilares, bem como um direcionamento integrado deles.
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5 BOAS PRÁTICAS
Torna-se necessário esclarecer alguns pontos para a adequada leitura e aplicabilidade das boas
práticas em governança pública constantes deste Código:

a) As práticas estão ligadas a um ou mais resultados esperados, ou seja, a implementação da prática
de governança pode influenciar na geração de um ou mais dos benefícios elencados neste Código. De
maneira semelhante, os resultados, para serem plenamente alcançados, dependem da implementação
de distintas práticas que, em conjunto, apresentam maior efetividade.
Os resultados esperados foram inspirados na lista apresentada pelo TCU em seu Referencial Básico
de Governança Organizacional (2020), que se inspirou, por sua vez, em uma compilação promovida
pelo International Federation of Accountants (IFAC). Assim, para esta primeira edição do Código, foram
considerados apenas os resultados aderentes às boas práticas aqui levantadas, sendo também adaptados
novos resultados inspirados nos 17 ODS e em outros frameworks, como o COSO (2017).
b) Cada boa prática apresentada possui uma ou mais palavras-chave, que resumem o tema atinente
à referida prática.

c) Após a apresentação das boas práticas em governança pública, apresenta-se um índice remissivo
dos resultados esperados e das palavras-chave, visando a facilitar a utilização do Código. Por exemplo,
caso o leitor realize uma busca específica sobre práticas em gestão de riscos, poderá consultar, no índice,
todas as práticas relacionadas a este bloco temático. Da mesma forma, caso o leitor busque alcançar,
como benefício,a “promoção da qualidade e da efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.”, poderá
consultar o índice para identificar as práticas que influenciam nesse resultado esperado.

d) A divisão em palavras-chave e resultados esperados é apenas didática e visa a direcionar as
ações para os benefícios a serem alcançados para o sistema de governança. Isso significa, portanto, que
as boas práticas em governança pública são sinérgicas e sua aplicação deve ter uma visão integrada e
holística.

e) A ordem dos resultados esperados ou das palavras-chave apresentada em cada boa prática de
governança não constitui ordem de importância, sendo todos igualmente relevantes.
f) Buscou-se apresentar exemplos teóricos e/ou práticos para cada boa prática de governança
pública, a fim de facilitar ao usuário do Código a implementação em sua organização ou na política pública
em que atua. Incentiva-se que o leitor busque mais informações sobre a boa prática, inclusive entrando
em contato com a organização referenciada ou buscando novos exemplos em outras instituições, por
meio de ferramentas de busca online, estudos acadêmicos ou mesmo eventos de capacitação e trocas
de conhecimento. Isso é articulação. Isso é gestão do conhecimento. Isso é fomento à inovação. Isso é
governança!
Assim, este capítulo introduz práticas que reúnem elementos empíricos e bases teóricas.
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5.1 Mecanismo de Governança: CONTROLE
Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se
define, não se define o que não se entende e não há sucesso no
que não se gerencia.
William Edwards Deming (1989)

O que não foi previsto, tampouco podia ser evitado.

Ulrich Beck (2010)

Controle refere-se à capacidade de dominar a atividade e seus efeitos: pode-se influenciar a
atividade? Ela pode ser monitorada? Seus efeitos podem ser limitados? (BORRAZ, 2014).

Segundo o COSO (2013, p. 68), “as atividades de controle são importantes elementos do processo
por meio do qual uma organização busca atingir os objetivos do negócio”. Assim, as organizações,
na implementação de suas políticas públicas, enfrentam distintas incertezas, que estão associadas a
riscos que, por sua vez, podem impactar no atingimento de objetivos e metas pré-estabelecidas. Nesse
sentido, os controles são capazes de fornecer segurança, como também produzir dados e informações
necessárias à tomada de decisões no direcionamento dessas políticas. Por meio dos controles, é possível
atuar na mitigação dos riscos e, quando bem desenhados e operacionalizados, qualificar os resultados
públicos.
Seu estabelecimento deve se dar sob uma relação de custo versus benefício à atividade estatal, sendo
avaliado continuamente, visando a fornecer sustentação, organização, direcionamento, continuidade
e segurança na execução dos diversos processos organizacionais. As atividades de controle, portanto,
promovem respostas aos riscos de estratégia, de operação (eficácia, eficiência e efetividade nos
resultados), de comunicação e de cumprimento de normativas e diretrizes (COSO 2007).

Há de se registrar o modelo das três linhas do Instituto de Auditores Internos (2020),1 atribuindo
a responsabilidade à primeira linha (corpo administrativo e gestão) quanto à instituição e supervisão
dos controles; à segunda linha (unidades ou atores específicos), a análise e reporte quanto à efetividade
do gerenciamento dos riscos e controles, com expertise complementar; e à terceira linha (auditoria
interna), a avaliação e assessoramento quanto ao funcionamento do processo de gerenciamento de
riscos, que inclui o controle interno.

1
Disponível
em:
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20082020141130.pdf.
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O corpo administrativo, a gestão e a auditoria interna têm responsabilidades distintas, mas
todas as atividades precisam estar alinhadas com os objetivos da organização. A base para
uma coerência bem-sucedida é a coordenação, colaboração e comunicação regulares e eficazes
[...] A governança eficaz requer a atribuição apropriada de responsabilidades, bem como um
forte alinhamento das atividades por meio de cooperação, colaboração e comunicação. O corpo
administrativo busca confirmar, por meio da auditoria interna, que as estruturas e processos
de governança foram devidamente criados e estejam operando conforme o planejado. (IIA,
2020).

O TCU (2020, p. 16-17) também traz distinção didática para o controle sob quatro perspectivas:

a) o controle gerencial, de responsabilidade da gestão operacional, busca assegurar o alcance dos
objetivos e o melhor uso dos recursos (ferramentas, pessoas, processos, dinheiros etc.);

b) o controle interno, como terceira linha, é responsável pela auditoria interna e condução de
avaliações objetivas e independentes sobre a adequação e a eficácia de controles internos, processos e
estruturas criados para apoiar a boa governança pública (IIA, 2019);
c) o controle externo, em que pese a possibilidade de colaboração com todos os tipos de controle,
realiza auditorias externas e meta-avaliações; analisa a qualidade, a completude, a tempestividade e
a confiabilidade de informações prestadas; analisa o desempenho do portfólio de políticas; verifica
aspectos qualitativos como a relevância, a utilidade e a coerência das intervenções para o tratamento
dos problemas públicos;
d) o controle social, por sua vez, refere-se ao controle da Administração Pública realizado pela
sociedade civil, seja mediante instâncias institucionalizadas, como os conselhos gestores de políticas
públicas, seja mediante instituições independentes, como observatórios ou a ação da mídia.
Prática 001

Estabelecimento de um processo formal para analisar riscos na entidade (política e metodologia), em
consonância com a política de governança institucional.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Guia de Gestão de Riscos do Ministério da Economia (2021). Disponível em: https://extranet.economia.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Gestao-de-Riscos-V-FINAL-31.05.pdf.
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b) Plano de Gestão de Riscos da ANS. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-de-riscos.
c) Política de Gestão de Riscos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) – Portaria n.°
49/2019. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/governanca.
Prática 002
Realização da gestão dos riscos estratégicos, operacionais e táticos, com visão sistêmica.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Atualização da Política de Gestão de Riscos Dataprev (Resolução de Conselho/CADM/006/2019).
Disponível em: https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/rs_cadm_006_2019_-_politica_de_riscos_atualizada_09_08_2019_0.pdf; https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/instrumentos_normativos/n_po_017_01.pdf.
Prática 003

Identificação e tratamento dos eventuais riscos de atendimento à públicos vulneráveis.
Resultados Esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Redução de desigualdades.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/redeipea/index.php?option=com_
content&view=article&id=109:mapeamento-da-vulnerabilidade-social-nas-regioes-metropolitanasbrasileiras&catid=89:projetos-de-pesquisa&Itemid=206.
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b) Sugestão leitura de livro: IPEA: Implementando Desigualdades: Reprodução de Desigualdades a Implementação de Políticas Públicas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Roberto Pires. Disponível
em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34743.
Prática 004

Utilização de ferramentas de compreensão e estudo dos diversos atores que interferem e são afetados
pela política, programa ou processo na etapa de identificação de riscos.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Articulação e coordenação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Análise de Stakeholders (TCU). Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/tecnicasde-auditoria-analise-stakeholder.htm.
b) Manual de Gestão de Riscos do TCU (2020). Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/ptbr/seguranca-e-protecao-de-dados/outros-documentos-externos/tcu_manual_gestao_riscos.pdf.
Prática 005

Consideração, na determinação das atividades de tratamento dos riscos, das externalidades que podem
causar à sociedade ou a outras organizações, sobretudo em relação à públicos vulneráveis.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
3. Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas.
4. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Articulação e coordenação.
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3. Redução de desigualdades.
4. Sinergia.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Deve-se ouvir e avaliar os efeitos das decisões organizacionais em outros atores, especialmente a
sociedade. Deve-se ter um olhar holístico para a política pública, priorizando a integração, evitando que
a gestão de riscos seja autorreferenciada.

a) Análise de Stakeholders (TCU). Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/tecnicasde-auditoria-analise-stakeholder.htm.
b) Sugestão leitura do livro IPEA: Implementando Desigualdades: Reprodução de Desigualdades a
Implementação de Políticas Públicas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Roberto Pires. Disponível
em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34743.
c) Análise SWOT: Portaria Segecex n.o 31/2010, TCU. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/
portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A158FE98EE0158FEF2F25843D5.
Prática 006

Consideração de informações dos relatórios financeiros na avaliação de riscos (existência, completude,
direitos e obrigações, avaliação ou alocação, e apresentação e divulgação).
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Política de Gestão de Riscos, Conformidades e Controles Internos da CONAB. Disponível em: https://
www.conab.gov.br/institucional/normativos/politicas-planos-e-cartas.
b) Metodologia de Gestão de Riscos CGU. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-deconteudo/publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf.
c) Relatório de Gerenciamento de Riscos Banco do Brasil. Disponível em: https://www.bb.com.br/docs/
pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/RelRis4T17.pdf.
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Prática 007
Avaliação dos riscos que possam afetar os objetivos de desempenho, conformidade e informação da
Entidade.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
O framework COSO apresenta a importância de se observar os objetivos sobre as três perspectivas. COSO
- Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada (Sumário Executivo) (especialmente fl.
5). Disponível em: https://www.coso.org/documents/coso-erm-executive-summary-portuguese.pdf.
Prática 008

Identificação, avaliação e tratamento de riscos relacionados às entregas da organização à sociedade.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Gestão por resultados.

Exemplos Teóricos e práticos relativos à boa prática
Avaliar quais são os riscos que podem afetar os resultados das entregas ao cidadão. Verificar quais
organizações são responsáveis também por essas entregas, a fim de gerenciar os riscos de maneira
integrada. Para tanto, pode-se usar distintas ferramentas, por exemplo:

a) Brasinstorm. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4151/5/Brainstorm_
orientacoes.pdf.
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b) Técnica de Grupo Nominal (p. 41). Disponível em: https://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/
uploads/2019/12/Manual-de-An%C3%A1lise-e-Melhoria-de-Processos.pdf.
c) Também é recomendável que sejam aplicados questionários de avaliações junto aos usuários para
levantar possíveis problemas nas entregas públicas realizadas. Pesquisa Institucional Empresa MatoGrossense de Tecnologia da Informação (MTI). Disponível em: http://www.mti.mt.gov.br/-/17493393mti-realiza-pesquisa-institucional-de-avaliacao-dos-servicos.
d) Metodologia de Gestão de Riscos prevê a categoria do “risco social”. Guia de Gestão de Riscos do
Ministério da Economia (2021). Disponível em: https://extranet.economia.gov.br/wp-content/
uploads/2021/06/Gestao-de-Riscos-V-FINAL-31.05.pdf.
e) Gestão de Riscos e Investigação de Eventos Adversos Relacionados à Assistência à Saúde
(ANVISA).
Disponível
em:
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.
php?C=ODk0OQ%2C%2C%20.
f) Levantamento de áreas de risco – Defesa Civil do Estado de Santa Catarina: https://www.defesacivil.
sc.gov.br/noticias/levantamento-de-areas-de-risco-e-realizada-em-presidente-getulio/.
g) Capacitar – Defesa Civil/RS: https://www.defesacivil.rs.gov.br/upload/arquivos/201710/05172051
-01-gestao-de-risco.pdf.
Prática 009

Consideração, na gestão de riscos, de categorias de riscos social, operacional, de integridade e imagem.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Guia de Gestão de Riscos do Ministério da Economia (2021). Disponível em: https://extranet.economia.
gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Gestao-de-Riscos-V-FINAL-31.05.pdf.
Prática 010

Consideração de resultados de auditorias e outras avaliações na identificação dos riscos.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.

CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS EM GOVERNANÇA PÚBLICA

|

41

Palavras-chave:
1. Gestão de riscos.
2. Auditoria.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Metodologia de Gestão de Riscos do Ministério do Desenvolvimento Regional (Resolução CIGov n.°
7/2020, p. 5). Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/Metodologia_de_Gesto_de_Riscos_final2.pdf.
b) Metodologia de Gestão de Riscos do IBGE (p. 18). Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/
acesso-a-informacao/governanca/Metodologia_de_Gesto_de_Riscos_final2.pdf.
Prática 011

Identificação de riscos considerando o histórico da entidade quanto ao fracasso na realização das
missões, objetivos e metas.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Planejamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
É interessante que a organização, em seu processo de identificação de riscos, considere o histórico de
realização de sua estratégia, a fim de mapear problemas já registrados historicamente e atuar para que
não se repitam, a partir da análise de dificuldades enfrentadas e busca de possíveis soluções.

a) Gestão de Riscos e Investigação de Eventos Adversos Relacionados à Assistência à Saúde (ANVISA,
p. 33). Disponível em: https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=ODk0OQ%2C%2C%20.
b) A importância do acompanhamento do planejamento estratégico (Ministério da Infraestrutura). Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/artigos-gestao-estrategica/a-importancia-do-acompanhamento-do-planejamento-estrategico.
c) O Planejamento Estratégico (Secretaria de Governo da Presidência da República). Disponível em:
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo/guiainicio/prefeito/conteudos-importantes/planejamento-estrategico.
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Prática 012
Articulação e revisão periódica dos apetites e tolerâncias a risco dos objetivos.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Definir o quanto a alta gestão de determinada organização ou o quanto as organizações responsáveis
por determinada política pública estão dispostas a admitir os riscos na execução de suas atividades e
alcance de seus objetivos.

a) Declaração de Apetite a Riscos, da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais. Disponível em:
https://cge.mg.gov.br/noticias-artigos/991-cge-aprova-revisao-da-declaracao-de-apetite-a-riscos-doorgao.
Prática 013

Revisão periódica do processo de avaliação de risco de fraude.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Integridade.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Referencial de Combate a Fraude e Corrupção, Tribunal de Contas da União (2018). Disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/A0/E0/EA/C7/21A1F6107AD96FE6F18818A8/Referencial_combate_fraude_corrupcao_2_edicao.pdf.
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Prática 014
Envolvimento da alta administração e equipes das áreas táticas no processo de identificação e análise
dos riscos.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
ABNT NBR ISO 31010: Gestão de Riscos: Técnicas para o processo de avaliação de riscos. Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2009).
Destaques: Brainstorming. Técnica de Grupo Nominal.
Prática 015

Monitoramento e avaliação do sistema de gestão de riscos e controle interno, a fim de assegurar que
seja eficaz e que contribua para a melhoria do desempenho organizacional.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Avaliar a efetividade do processo de gerenciamento de riscos da instituição ou da política ou do programa, verificando pontos de melhoria e aperfeiçoamento.
a) Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade, TCU (2018), item 6.1.4 e outros. Disponível em: https://
www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/asplan/gestao_de_riscos_avaliacao_da_maturidade.pdfitem.
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b) Declaração de Posicionamento do IIA: o papel da auditoria interna no gerenciamento de riscos corporativo. Disponível em: https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/declarao-de-pos-ippf-00000001-21052018101250.pdf.
Prática 016

Utilização-se de uma variedade de métodos (matrizes, oficinas, inventários) para mapear as atividades
de controle aos riscos identificados.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Controles internos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
ABNT NBR ISO 31010: Gestão de Riscos: Técnicas para o processo de avaliação de riscos. Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2009).
Prática 017

Elaboração de compêndio de boas práticas implementadas ao longo do exercício, divulgando-as entre
as diversas organizações.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Dialogar e prestar contas à sociedade.
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
2. Comunicação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Caderno de Boas Práticas de Controle Interno SCGE – Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de
Pernambuco. Disponível em: https://www.scge.pe.gov.br/sistema-de-controle-interno.

CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS EM GOVERNANÇA PÚBLICA

|

45

Prática 018
Construção de Manuais ou Cartilhas operacionais dos processos executados no âmbito da organização.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
2. Controles internos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Cartilha Licitações e Contratos (Prefeitura de Recife/PE, 2018). Disponível em: http://www2.recife.
pe.gov.br/sites/default/files/cartilha_licitacao5.pdf.
b) Manual Operativo Programa Produtor de Água (ANA, 2012). Disponível em: http://produtordeagua.
ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Manual%20Operativo%20Vers%C3%A3o%20
2012%20%2001_10_12.pdf.
c) Manuais, Guias, Orientações e Compêndios, Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm/manual-de-normas-e-procedimentos-de-controle-interno.
d) Manual de Auditoria Interna. Prefeitura de Florianópolis. Disponível em: https://www.pmf.sc.gov.br/
arquivos/arquivos/pdf/19_08_2019_15.17.22.daef44dbd21eeb6b76cf562648c5df9b.pdf.
e) Manual de Auditoria Interna. Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Disponível em: https://download.inep.gov.br/download/inep/manual_auditoria_interna-audin.pdf.
f) Cartilha RGB: governança pública municipal. Disponível em: https://www.rgb.org.br/cartilha-rgb-1.
Prática 019
Manutenção de documentação escrita e atualizada periodicamente, incluindo especialmente a descrição
e abrangência dos sistemas automatizados de informação, coleta e manipulação dos dados.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
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2. Controles internos.
3. Tecnologia e transformação digital.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Orientações para Integração dos Sistemas Externos de Compras Eletrônicas com a Plataforma +Brasil. Disponível em: https://antigo.plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/orientacoes-para-integracao-dos-sistemas-externos-de-compras-eletronicas-com-a-plataforma-brasil.
b) Gestão de Documentos em Sistemas Informatizados, Arquivo Nacional. Disponível em: https://www.
gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/gestao-de-documentos/orientacao-tecnica-1/gestao-de-documentos-em-sistemas-informatizados/gestao-de-documentos-em-sistemas-informatizados.
c) Portal do Software Público Brasileiro: https://softwarepublico.gov.br/social/search/software_infos.
Prática 020

Envolvimento de partes interessadas relevantes para identificar as atividades de controle adequadas.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Articulação e coordenação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) ABNT NBR ISO 31010: Gestão de Riscos: Técnicas para o processo de avaliação de riscos. Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2009).
b) Destaque: Brainstorming. Técnica de Grupo Nominal.
Prática 021
Determinação de atividades automatizadas de controle sempre que os sistemas estabelecidos o permitam, considerando o custo versus benefício.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
2. Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e
compreensíveis).
CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS EM GOVERNANÇA PÚBLICA

|

47

Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Qualidade da informação.
3. Tecnologia e transformação digital.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Software Público. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/software-publico.
Prática 022

Descrição suficiente das atividades de controle para permitir a avaliação sobre se são adequados para
mitigação dos riscos.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Gestão do conhecimento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Política de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos da CONAB. Disponível em: https://
www.conab.gov.br/institucional/normativos/politicas-planos-e-cartas/item/download/22044_3bd4d64aaae361d2750e310fbf0d32fe.
b) Manual de Atividades do Controle Interno, TRT Ceará. Disponível em: https://www.trt7.jus.br/files/
publicacoes/manual_atividades_controle_interno.pdf.
Prática 023
Revisão periódica das matrizes de riscos e dos controles estabelecidos na organização.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
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2. Controles internos.
3. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) ABNT (2018) Diretrizes para gerenciar riscos enfrentados pelas organizações: ISO 31000:2018 Revisão e Simplificação para gestão de riscos ser utilizada como instrumento de governança.
Prática 024

Desenvolvimento de controles sobre as atividades realizadas por terceirizados, conforme a significância
para os objetivos e riscos da entidade.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
Palavras-chave
1. Controles internos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Manual de Gestão e de Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados da Enap. Disponível em:
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3130/1/manual_de_gest%C3%A3o_terceirizados_da_
enap.pdf.
Prática 025

Discussão e direcionamento de soluções, pela alta administração, em articulação com as unidades organizacionais, acerca de recomendações da auditoria sobre questões financeiras ou problemas com os
controles internos da entidade.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
2. Garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com os cidadãos.
3. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Auditoria.
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3. Supervisão e direcionamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Decreto n,o 3.591, de 6 de setembro 2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e dá outras providências.
Prática 026

Utilização de avaliações “ex ant” e “ex post” para aperfeiçoamento das políticas públicas.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
2. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
3. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Monitoramento e avaliação.
3. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise Ex Ante. Disponível em: https://www.ipea.
gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=32688.
b) Avalição de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise Ex Post. Disponível em: https://ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&id=34504.
c) Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Disponível em: https://www.gov.br/
economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/cmap.
Prática 027

Configuração da infraestrutura de TI de modo a suportar processos significativos e restringir o acesso a
aplicações e dados, em conformidade com as políticas e procedimentos da organização.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
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Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Tecnologia e transformação digital.
3. Responsabilização.

Referencial
1. Política Nacional de Segurança da Informação – PNSI. Disponível em: https://www.gov.br/gsi/pt-br/
assuntos/dsi/politica-nacional-de-seguranca-da-informacao-pnsi.
2. NBR ISO/IEC 27001:2013. Tecnologia da Informação – Técnicas de Segurança – Sistema de gestão da
segurança da informação.
3. NBR ISO/IEC 27002:2013. Tecnologia da Informação – Técnicas de Segurança – Código de prática
para a gestão da segurança da informação.
4. COBIT 5 for Information Security. Author.
5. Tribunal de Contas da União: Levantamento de Governança de TI.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Política de Segurança da Informação e Comunicações – PoSIC ANAC: Instrução Normativa n.o 128, de
6 de novembro de 2018. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/
boletim-de-pessoal/2021/35/anexo-i-instrucao-normativa-no-173-de-30-de-agosto-de-2021.
Prática 028

Implantação de “painéis de instrumentos” (indicadores) para monitoramento dos riscos e controles.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
3. Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e compreensíveis).
Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Qualidade da Informação
3. Tecnologia e transformação digital.
4. Comunicação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Painel Integridade Pública. Controladoria-Geral da União. Disponível em: http://paineis.cgu.gov.br/
integridadepublica/index.htm.
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b) Painéis Propladi. Universidade Federal Rural da Amazônia. Disponível em: https://propladi.ufra.edu.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=365.
Prática 029

Avaliações avulsas da estrutura de controle interno por meio de mecanismos variados, como auditorias,
investigação, relatório de denúncias anônimas, autoavaliações e outros.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Qualidade da informação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Autoavaliação de Controles (TCU). Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-tecnologia-da-informacao/atuacao/autoavaliacao-de-controles/.
b) COSO (2013). Estrutura Integrada de Controles Internos: Avaliação dos Sistemas de Controles
Internos.
c) Questionário de Autoavaliação dos Controles Internos de Gestão (QAACI) da Controladoria Geral do
Município. Disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/auditorias/wp-content/uploads/2020/01/QACI02-CGM-Avalia%C3%A7%C3%A3o-de-Controles-Internos-de-Gest%C3%A3o.pdf.
d) Autoavaliação de Controle Interno Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Disponível em: https://
www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/2606-jurisdicionados-ao-tce-ceara-devem-enviar-autoavaliacao-de-controle-interno-ate-1-de-marco.
Prática 030

Adoção de código de ética e de conduta definindo padrões de comportamento e mecanismos de
monitoramento e avaliação do seu cumprimento.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente, apresentando caráter preventivo.
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Palavras-chave
1. Integridade.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Estabelecimento de código de ética com valores e normas da organização.

Estabelecimento de padrões de conduta que abordam questões como pagamentos indevidos, uso adequado dos recursos, conflitos de interesse, atividades políticas de funcionários, aceitação de presentes,
doações ou condecorações estrangeiras, e uso de zelo profissional devido.
a) Decreto n.o 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
b) Lei complementar n.o 151, de 18 de março de 2020, que institui o Código de Ética aplicável aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Cáceres e dá outras providências. Disponível em: https://
www.caceres.mt.gov.br/Gabinete/Codigo-de-Etica/.
c) Decreto n.° 70/2019, de 12 de abril de 2019, que institui o Código de Ética do Servidor Público Municipal da Administração direta e indireta do Poder Executivo de Maracaju, Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Disponível em: https://www.maracaju.ms.gov.br/arquivos/decreto-70-2019-codigo_de_Etica_dou_31042720.pdf.
Prática 031

Mapeamento dos processos de trabalhos mais relevantes, instituindo procedimentos de controle nos
pontos críticos, devidamente identificados.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavras-chave
1. Controles internos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Manual de Referência em Gestão de Processos, Prefeitura de São Paulo (2016). Disponível em: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/manual_de_referncia_em_gesto_de_
processos_1536163975.pdf.
b) Escritório de Processos, Governo do Estado de Goiás. Disponível em: https://www.administracao.
go.gov.br/gestao/escritorio-de-processos.html.
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c) Plano de gerenciamento de riscos através do mapeamento de processos, Prefeitura da cidade de Recife. Disponível em: https://reciprev.recife.pe.gov.br/sites/default/files/inline-files/Plano%20Implanta%C3%A7%C3%A3o%20Gerenciamento%20de%20Riscos%20(2).pdf.
Prática 032

Consideração, na gestão de riscos, de como os indivíduos podem desviar ou burlar os controles destinados a prevenir ou detectar fraude ou, ainda, da própria ocorrência de falhas nos controles.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos.
2. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente, apresentando caráter preventivo.
Palavras-chave
1. Controles internos.
2. Gestão de riscos.
3. Integridade.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Declaração de Posicionamento do IIA – Fraude e a Auditoria Interna. Disponível em: https://iiabrasil.
org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/declarao-de-pos-ippf-00000010-19072019095324.pdf.
b) Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade, CGU. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/
pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual-gestao-de-riscos.pdf.
Prática 033

Estabelecimento formal da função de auditoria interna, vinculada diretamente ao conselho de administração ou ao dirigente máximo da organização.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
3. Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Supervisão e direcionamento.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Normas Internacionais para a prática profissional de Auditoria Interna, Instituto de Auditores
Internos: 1110 – Independência Organizacional e 1111 – Interação direta com o Conselho. Disponível em: https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/normasinternaci-ippf-00000001-02042018191815.pdf.
b) Decreto n.o 3.591, de 6 de setembro 2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e dá outras providências.
Prática 034

Estabelecimento do estatuto da auditoria interna.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Gestão do conhecimento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Estatuto da Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá. Disponível em: https://
www2.unifap.br/historia/files/2021/02/Resolucao_01-2021-Aprova_Ad_Referendum_anexo_REGIMENTO_atualizado-AUDINT.pdf.
b) Estatuto da Auditoria Interna da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Disponível em: http://
www.funasa.gov.br/documents/20182/47176/Portaria_Funasa_2287_2021/9541bf65-8941-42d8-96
af-7e84419ef1af?version=1.0.
c) Declaração de Posicionamento do Instituto de Auditores Internos (IIA): O Estatuto de Auditoria Interna. Disponível em: https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP-The-Internal-Audit-Charter-Portuguese.pdf.
Prática 035

A organização realiza pesquisas junto a usuários, fornecedores e outros para obter sua percepção quanto
à integridade e valores éticos de seu pessoal.
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Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
3. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
Palavras-chave
1. Transparência.
2. Integridade.
3. Participação.
4. Comunicação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/planejamento/governo-federal-divulga-pesquisa-inedita-sobre-qualidade-dos-servicos-publicos.
b) Programa de Integridade (Compliance) Eletrobras 5 Dimensões. Disponível em: https://eletrobras.
com/pt/Paginas/Programa-de-Integridade.aspx.
Prática 036

Estabelecimento de Sistema informatizado para acompanhamento dos Planos de Ação das
Recomendações e Determinações de órgãos de controle.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
2. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
3. Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Monitoramento e avaliação.
3. Tecnologia e transformação digital.
4. Comunicação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Sistema E-AUD da Controladoria-Geral da União (CGU). Acesso em: https://eaud.cgu.gov.br/.
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Prática 037
Implantação de Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade CGU. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/
assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq.
b) IA-CM Contraladoria-Geral do Distrito Federal. Disponível em: https://www.cg.df.gov.br/ia-cm-nacgdf-ia-cm-at-cgdf/.
c) Internal Audit Capability Model (IA CM). Instituto de Auditores Internos. Disponível em: https://
www.theiia.org/centers/psac/Pages/internal-audit-capability-model.aspx.
Prática 038

Estabelecimento de Unidade Organizacional interna específica como instância de coordenação no atendimento às demandas de órgãos de controle interno e externo.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
Palavras-chave
1. Articulação e coordenação.
2. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Portaria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) n.° 313, de 2 de outubro de 2017.

CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS EM GOVERNANÇA PÚBLICA

|

57

b) Estatuto da Auditoria Interna do Instituto Brasileiro de Museus – AUDIN/IBRAM. Portaria IBRAM
n.° 399, de 24 de maio de 2021. Artigo 12, VI. Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-content/
uploads/2021/05/Portaria-Ibram-n399-de-24-de-maio-de-2021.pdf.
Prática 039

Construção e divulgação de cartilha difundindo os aspectos legais, as diretrizes e as normas aplicáveis
ao controle interno.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
3. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
Palavras-chave
1. Controle interno.
2. Gestão do conhecimento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Manual para Implantação de Sistemas de Controle Interno no âmbito das Administrações Públicas
Municipais e Estadual do Estado do Rio de Janeiro (2017). Disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/
documents/10180/81881016/MANUAL_CONTROLE_INTERNO%281%29.pdf.
b) Manual de Controle Interno. Controladoria-Geral do Município de Indaiatuba. Disponível em: https://
www.indaiatuba.sp.gov.br/controladoria/controle-interno/manual-de-controle/.
c) Competências Técnicas. Função: Controle Interno. Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais.
Disponível em: https://intranet.cge.mg.gov.br/phocadownload/cartilhas_diversas/pdf/cartilha_competencias_tecnicas.pdf.
Prática 040

Estabelecimento do Plano Anual de atividades da Unidade de Auditoria Interna baseado em riscos para
determinar suas prioridades, aprovado pela alta administração e revisado conforme necessário, para
adequação aos diversos cenários, com o devido alinhamento ao órgão de controle central e às demandas
da alta administração.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
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2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
3. Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Planejamento.
3. Gestão de riscos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Instrução Normativa Controladoria-Geral da União n.o 5, de 27 de agosto de 2021. Disponível em:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5-de-27-de-agosto-de-2021-342352374.
b) Norma Internacional para Prática Profissional da Auditoria Interna, Instituto de Auditores Internos. Norma 2010 – Planejamento. Disponível em: https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/2019orientacoes-ippf-00000013-07042020104945.pdf.
Prática 041

Treinamento contínuo da equipe da auditoria interna para realização dos trabalhos de auditoria e consultoria.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
3. Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Gestão do conhecimento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Instrução Normativa Controladoria-Geral da União n.o 3, de 9 de junho de 2017. Item 63. Disponível
em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do12017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304.
b) Norma Internacional para Prática Profissional da Auditoria Interna, Instituto de Auditores Internos.
Norma 1230 – Desenvolvimento Profissional Contínuo. Disponível em: https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/2019orientacoes-ippf-00000013-07042020104945.pdf.
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Prática 042
Realização de trabalhos de consultoria à organização pela Unidade de Auditoria Interna.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Instrução Normativa Controladoria-Geral da União n.o 3, de 9 de junho de 2017. Disponível em: https://
www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304.
Prática 043
Execução de trabalhos de auditoria baseados em risco (ABR) pela Unidade de Auditoria Interna.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
2. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
3. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Gestão de riscos.
3. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Instrução Normativa Controladoria-Geral da União n.o 3, de 9 de junho de 2017. Seção I – Planejamento dos Trabalhos de Auditoria. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/
Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junhode-2017-19111304.
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b) Norma Internacional para Prática Profissional da Auditoria Interna, Instituto de Auditores Internos. Norma 2201 – Considerações de Planejamento e 2240 – Programa de Trabalho de Auditoria. Disponível em: https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/2019orientacoes-ippf-00000013-07042020104945.pdf.
Prática 044

Incorporação dos resultados da avaliação do risco de fraude no plano de auditoria interna.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão.
2. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente, apresentando caráter preventivo.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Integridade.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Instrução Normativa Controladoria-Geral da União n.o 3, de 9 de junho de 2017. Disponível em:
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-201706-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304.
b) Norma Internacional para Prática Profissional da Auditoria Interna, Instituto de Auditores Internos. Norma 2110 – Governança. Disponível em: https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/2019orientacoes-ippf-00000013-07042020104945.pdf.
Prática 045

Estabelecimento de padrões de conduta da organização alinhados com os códigos de conduta profissional e com os objetivos e riscos institucionais, incluindo os cargos mais sensíveis da entidade, como
aquisições, contabilidade, controle e auditoria.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
Palavra-chave
1. Integridade.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Manual de Conduta da Auditoria Interna da ANAC. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2019/18/anexo-i-manual-de-conduta-auditoria-interna.
b) Código de Ética e Conduta dos Agentes de Licitação. Governo do Estado da Bahia. Disponível em:
https://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/codigo_de_etica_e_conduta_da_ccl_0.pdf.
c) Código de Ética e Conduta do Pregoeiro e Equipe de Apoio. Fundação Nacional de Artes (FUNARTE). Disponível em: https://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Anexo-da-Portaria2020.332-C%C3%B3digo-de-%C3%89tica-CPL-21-12-2020.pdf.
Prática 046

Estabelecimento de padrões de conduta para fornecedores e agentes externos.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente, apresentando caráter preventivo.
2. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
Palavras-chave
1. Integridade.
2. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Guia de Conduta Ética para Fornecedores da Petrobrás. Disponível em: https://petrobras.com.br/
data/files/59/75/C1/97/623D6710A93DC867A3E99EA8/Guia%20de%20conduta%20etica%20
para%20fornecedores.pdf.
b) Guia de Conduta para fornecedores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria/INPI/
DIRAD n.° 02, de 06 de agosto de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/PORTARIAINPIDIRADN.02DE06DEAGOSTODE2021.pdf.
Prática 047

Estruturação de um Programa de Integridade e Compliance com avaliação contínua, visando a aprimorar
os mecanismos de integridade e mitigar possíveis falhas.
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Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
Palavra-chave
1. Integridade.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Plano Mineiro de Promoção da Integridade. Decreto n.° 47.185, de 12 de maio de 2017. Disponível em: https://www.cge.mg.gov.br/projetos-especiais/plano-mineiro-de-promocao-da-integridade-pmpi/o-pmpi.
b) Programa de Integridade e Boas Práticas. Município de São Paulo. Disponível em: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/programa_de_integridade/index.
php?p=280182.
c) Programa de Integridade. Estado de Pernambuco. Disponível em: https://www.scge.pe.gov.br/programa-de-integridade/.
Prática 048

Estabelecimento de campanhas periódicas na temática de integridade.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
2. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
3. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
Palavras-chave
1. Integridade.
2. Comunicação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Ação Promocional de Integridade. Controladoria-Geral de Minas Gerais. Disponível em: https://www.
cge.mg.gov.br/noticias-artigos/675-nao-e-so-uma-campanha-e-uma-cultura-em-construcao.
b) Campanha Integridade Itaberaba. Disponível em: https://itaberaba.ba.gov.br/2020/06/10/prefeitura-lanca-campanha-sobre-integridade-no-servico-publico/.
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Prática 049
Instituir um Núcleo de Integridade e Compliance, que poderá incluir agente de compliance, agente de
controle interno e agente de transparência e ouvidoria, considerando a complexidade de atribuições e
dimensão do órgão ou entidade.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavra-chave
1. Integridade.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Decreto Estadual (Paraná) n.° 2902, de 01 de janeiro de 2019, que regulamenta a Lei n.° 19.857, de 29
de maio de 2019, que instituiu o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual. Seção II – Dos Núcleos de Integridade e Compliance Setorial NICS. Disponível em: https://www.
legiscompliance.com.br/legislacao/norma/269.
Prática 050

Análise dos problemas e das tendências relacionadas à integridade, utilizando-se de informações obtidas nos canais anônimos de comunicação de desvios de conduta.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
Palavras-chave
1. Integridade.
2. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Análise quantitativa das informações obtidas nos canais de denúncia, traçando perfis e direcionando
ações.
b) Aplicação de questionários junto ao corpo de funcionários para levantar a cultura organizacional.
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c) Inclusão da necessidade de consideração dessas informações no Guia de Integridade Pública. Exemplo: Guia Minas Gerais - Volume 2: Passo a passo para a elaboração e implementação dos planos de
integridade nos órgãos e entidades. Governo de Minas Gerais. Disponível em: https://cge.mg.gov.br/
phocadownload/Integridade/Guia%20de%20Integridade%20Pblica%20v.%20II_FINAL.pdf.
Prática 051

Apuração de indícios de irregularidades, promovendo a responsabilização em caso de comprovação.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
2. Garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com os cidadãos.
Palavras-chave
1. Integridade.
2. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Responsabilização de Agentes Segundo a Jurisprudência do TCU. Disponível em: https://portal.tcu.
gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A255187E5F0155268E98C63F2D#:~:text=A%20responsabilidade%20%C3%A9%20de%20natureza,e%20culpa%20em%20sentido%20amplo.
b) Manual de Processo Administrativo Disciplinar CGU. Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/
bitstream/1/64869/6/Manual_PAD_2021_1.pdf.
Prática 052

Formação específica em normas antidiscrimanatórias para comissões e comitês de ética.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
2. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
3. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e usuários, e manter o foco nesse propósito.
Palavras-chave
1. Integridade.
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2. Redução de desigualdades.
3. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Fórum em Defesa da Inclusão, Acessibilidade e Não Discriminação das Pessoas com Deficiência, TRT4:
Disponível em: https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/472118.
b) Caderno de Políticas Públicas para as Mulheres. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Disponível em: https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-lanca-caderno-de-politicas-publicas-para-as-mulheres/.
c) Webconferência “Caminhos para a construção de um TCE Antiracista”, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tribunal-de-contas-realiza-webconferencia-caminhos-para-a-construcao-de-um-tce-antirracista/.
d) Comitê Pró-Equidade de Gênero (CPEG/ANA), Portaria da Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico.
e) Plano Antiracista, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://
atricon.org.br/tribunal-de-contas-gaucho-lanca-plano-antirracista-pioneiro/.
Prática 053

Promoção de Transparência, Participação e Accountability no processo orçamentário.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
3. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
4. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
Palavras-chave
1. Transparência.
2. Participação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Elaboração do orçamento cidadão. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/
planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2021/ploa/Orcamento%20Cidadao%20
PLOA2021.pdf.
b) Educação fiscal (exemplo: cartilha Sofinha). Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/
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ha-para-educacao-fiscal-de. Também disponível em: https://www.sefaz.pe.gov.br/Institucional/Programas/EducacaoFiscal/Gibis%20e%20Livros/Sofinha-Portugu%C3%AAs.pdf.
c) Criação de consultas livres: SIOP. Disponível em: https://www.siop.planejamento.gov.br/modulo/
login/index.html#/.
d) Realização de seminários sobre orçamento.
e) Consulta pública sobre os instrumentos orçamentários. Exemplo: consulta da Prefeitura Municipal
de Serra Azul. Disponível em: https://serraazul.sp.gov.br/post/consulta-publica-online-para-elaboracao-do-plano-plurianual-ppa-20222025.
f) Capacitação da sociedade.
g) Desenvolvimento de pesquisas sobre transparência e participação orçamentária.
h) Participação nas discussões sobre o tema orçamento público em fóruns envolvendo os conselhos de
políticas públicas.
Prática 054

Transparência das atividades, dados e informações às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, como
exceção, nos termos da lei.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
2. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
Palavras-chave
1. Transparência.
2. Participação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Fornecer informações sobre os serviços públicos prestados e os processos executados pelas organizações de forma ativa: Lei de Acesso à Informação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm.
b) Utilizar linguagem simples para facilitar a comunicação com a sociedade: Apostila do curso Linguagem Simples no Setor Público. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6181/1/
Apostila%20do%20curso%20Linguagem%20Simples%20no%20Setor%20Pu%CC%81blico.pdf.
c) Dados Abertos: Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: https://dados.gov.br/.
d) Portal da Transparência, Prefeitura Municipal de Maragogi. Disponível em: http://lai.maragogi.al.gov.
br/acesso_lai/4.
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Prática 055
Prestação de 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.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
2. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
Palavras-chave
1. Transparência.
2. Participação .

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Comitê de Governança e Gestão da Ética e da Integridade – COGEI do TJDFT. Disponível em: https://
www.tjdft.jus.br/institucional/governanca/governanca-e-gestao-estrategica/comite-de-governanca-e-gestao-da-etica-e-da-integridade-2013-cogei.
b) Transparência e Prestação de Contas ANAC. Disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia/transparencia-e-prestacao-de-contas.

5.2 Mecanismo de Governança: ESTRATÉGIA

Nenhum vento é favorável para quem não sabe qual o porto de destino.
Lucius Annaeus Seneca (1917)

Cada momento representa uma oportunidade para se organizar, cada pessoa
é um ativista em potencial, cada minuto é uma chance de mudar o mundo.

Dolores Huerta (PIANA, 2018, tradução livre)

O que é estratégia? Qual a sua contribuição para o processo de governança?

Respondendo à primeira pergunta, encontramos no dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
estratégia como sendo “a arte de coordenar a ação das forças militares, políticas, econômicas e morais
implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma nação ou comunidade
de nações”. De acordo com Piana (2018), estratégia não é planejamento. Estratégia é fazer escolhas
inteligentes conforme o mundo muda ao nosso redor, agindo em tempo real.
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O estabelecimento de metas e objetivos é um requisito para a implementação da estratégia. Ela pode
ser agressiva ou defensiva, e isso impacta a natureza dos objetivos estratégicos a serem selecionados.
Assim, estratégia é fazer escolhas diante de um conjunto de critérios comuns, como: apoiar nossa
missão? Viabilizar nossa visão? Reforçar nossos valores e princípios?

Nesse sentido, e respondendo à segunda pergunta, temos a contribuição de Michael Porter
(2013), mencionado no livro Financial Times Guide to the Gurus Strategy como o maior influenciador
em estratégia nas últimas três décadas, que aponta para os seguintes aspectos fundamentais:
– criação de um posicionamento de valor único diante dos clientes da organização;

– realização de atividades diferentes ou de atividades semelhantes realizadas de forma diferente;
– escolhas, ou seja, o que a organização opta por fazer e o que opta por não fazer.

O citado entendimento evidencia que o papel da estratégia na governança é orientar o caminho
que a organização irá seguir e a seleção de seus objetivos. A Governança no TCU apresenta o conceito
para o mecanismo de estratégia:
É o conjunto de práticas que integram os recursos organizacionais às iniciativas e aos
resultados previstos, formando-se um caminho coerente a ser percorrido pelas estruturas
internas e pelos gestores e servidores do Tribunal. Entre as boas práticas relacionadas
ao mecanismo estratégia está a formalização da estratégia organizacional do Tribunal,
contemplando-se missão, visão, objetivos, indicadores e metas de desempenho.

Prática 056

Elaborar a missão, a visão e os resultados esperados.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em
futura (visão), preenchendo suas lacunas.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
O Referencial Estratégico representa a missão, visão e valores. Tem importância porque estabelece o
que a organização faz e com que finalidade, além de estabelecer uma estratégia para o futuro alinhada
com a sua missão. Trata-se de etapa fundamental dentro do planejamento estratégico, uma vez que
representa o alicerce para a construção da estratégia para o futuro, presente na visão, bem como da estratégia composta pelos objetivos estratégicos, das metas, dos indicadores e das iniciativas estratégicas
O passo inicial para a construção da missão é compreender o seu significado. O exemplo a seguir, deixa
claro os elementos que estão presentes nas missões:

a) Ministério do Meio Ambiente – MMA. Missão: Formular e implementar políticas públicas ambientais
nacionais de forma articulada e pactuada com os atores públicos e a sociedade para o desenvolvimento
sustentável (Fonte: Planejamento Estratégico para Organizações Públicas – ENAP).
b) Módulo 2: Elaborando a Missão. Disponível em: https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.
php?id=7058#section-2.
c) A visão é uma projeção de futuro e deve ser elaborada, imaginando-se como será sua organização nas
diferentes etapas de realização da missão. As principais características da visão são: ser reconhecida
por algo; escrita no tempo verbal infinitivo impessoal; breve e fácil de entender e comunicar;
emocionalmente inspiradora; concisa: simples e fácil de ser lembrada; balancear os elementos externos
com os internos; meta ambiciosa; nicho definido; horizonte de tempo; temas estratégicos (Fonte:
Planejamento Estratégico para Organizações Públicas – ENAP).
d) Módulo 3: Construindo a Visão. Disponível em: https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.
php?id=7058#section-2.
e) Módulo 4: Definindo a estratégia. Disponível em: https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.
php?id=7058#section-2
Prática 057

Estabelecer as estratégias a serem adotadas nos níveis estratégico, tático e operacional.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em futura (visão), preenchendo suas lacunas.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Seja uma organização, uma empresa ou um município, temos um sistema com três subsistemas: um
estratégico, um tático e um operacional.

a) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas (TRANSFORMA.GOV, 2020). Disponível
em:
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/
guia-tecnico-de-gestao-estrategica.
b) Indicação de curso: Curso de Planejamento Estratégico Organizacional – ENAP. Conteudista: Luiz
Aires Maranhão Cerqueira
Prática 058

Elaborar objetivos de resultados específicos, mas sem delimitação no tempo, responsáveis pelo alcance
da visão.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em futura (visão), preenchendo suas lacunas.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Detalhamento da estratégia expressa no Referencial Estratégico. Isso é realizado por meio da elaboração de objetivos estratégicos.
b) Mapa Estratégico da Receita Federal do Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/
pt-br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento-estrategico.
Prática 059

Elaborar objetivos de processos específicos com delimitação no tempo e responsáveis pela criação dos
resultados.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em
futura (visão), preenchendo suas lacunas.
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2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Planejamento Estratégico CODEPLAN/DF. Disponível em: https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Planejamento-Estrategico-2020-2023.pdf.
b) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas (transforma.gov, 2020). Disponível em:
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/guia-tecnico-de-gestao-estrategica.
Prática 060

Elaboração de metas articuladas (metodologia S.M.A.R.T) com termos específicos, mensuráveis,
atingíveis, relevantes e com delimitação temporal.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em
futura (visão), preenchendo suas lacunas.
3. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
A metodologia SMART é uma forma eficaz de definir metas e objetivos para projetos. A sigla é composta pelos cinco princípios que o método aborda, sendo, assim, uma espécie de check list para elencar a
consistência de uma meta proposta.
A ideia é que cada meta do projeto deve aderir aos critérios SMART. Portanto, ao planejar os objetivos,
cada uma deve ser:

S – Specific (específica): o objetivo deve ter como alvo uma área específica de melhoria
ou atender a uma necessidade específica;
•
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M – Measurable (mensurável): a meta deve ser quantificável ou, pelo menos, permitir
um progresso mensurável;
• A – Attainable (atingível): a meta deve ser realista, com base nos recursos disponíveis e
nas restrições existentes;
• R – Relevant (relevante): o objetivo deve estar alinhada com outros objetivos de negócios
para ser considerada valiosa;
• T – Time based (temporal): a meta deve ter um prazo ou fim definido.
•

a) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas (TRANSFORMA.GOV, 2020). Disponível
em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/guiatecnico-de-gestao-estrategica.
b) Sistematização do Plano de Metas em Niterói/RJ. Disponível em: http://www.seplag.niteroi.rj.gov.
br/Sistematizacao_plano_de_metas_V3.pdf.
Prática 061

Elaboração de indicadores para todos os objetivos estratégicos.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em
futura (visão), preenchendo suas lacunas.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
3. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre elas.
Palavras-chave
1. Gestão por resultados.
2. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Indicadores são aproximações da realidade, contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões de uma variável em observação. Caso fossem exatos, seriam medidas, e não indicadores
(que indica, que aponta). Eles são muito úteis na aferição do cumprimento de metas e no estabelecimento de pontos de alerta para a execução e o monitoramento.
a) Planejamento Estratégico para Organizações Públicas – ENAP. Módulo 5: Definindo a estratégia. Disponível em: https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=7058#section-2.
b) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas (TRANSFORMA.GOV, 2020). Disponível
em:
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/
guia-tecnico-de-gestao-estrategica.
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c) Planejamento Estratégico 2019-2022 ANA. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-gges/plano-estrategico-versao-portal-ana.pdf.
d) Sumário Executivo. Indicadores Estratégicos ANAC. Disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/
acesso-a-informacao/acoes-e-programas/arquivos/SumrioExecutivoIndicadoresEstratgicos.pdf.
Prática 062

Objetivos de alto nível formam a base para todos os subobjetivos, sendo cascateados ao longo da entidade e subunidades, contendo a identificação dos recursos para atendê-los e, se não estiverem disponíveis, os planos para obtê-los.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em
futura (visão), preenchendo suas lacunas.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
3. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Gestão por resultados.
2. Planejamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Seja uma organização, uma empresa ou um município, temos um sistema com três subsistemas: um
estratégico, um tático e um operacional.

a) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas. Disponível em: https://www.gov.
br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/guia-tecnico-de-gestaoestrategica.
b) Metas e objetivos estratégicos ANVISA. Disponível em: http://antigo.anvisa.gov.br/indicadores-estrategicos.
Prática 063

A estratégia é revisada na fase de monitoramento e controle. Se necessário, são promovidos ajustes nos
diversos elementos de planejamento.
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Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em
futura (visão), preenchendo suas lacunas.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
3. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Revisão do Planejamento Estratégico, Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Disponível em: https://
sistemas.pge.ba.gov.br/gesp/documentos/planejamento_estrategico/hotsite.pdf.
Prática 064

Os planos estratégicos abordam as alocações de recursos e prioridades.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em
futura (visão), preenchendo suas lacunas.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Planejamento Estratégico 2020-2023 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Disponível
em:
http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/coordenacao-de-apoio-a-gestao-estrategica/
PLANEJAMENTO%20ESTRATEGICO%20-%20Versao%20Final_FINAL%20-%2003.07.2020.pdf.
b) Indicação de curso: Curso de Planejamento Estratégico Organizacional – ENAP. Conteudista: Luiz
Aires Maranhão Cerqueira.

CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS EM GOVERNANÇA PÚBLICA

|

75

Prática 065
As principais atividades operacionais e atividades de apoio possuem objetivos atribuídos.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas (TRANSFORMA.GOV, 2020). Disponível
em:
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/
guia-tecnico-de-gestao-estrategica.
b) Indicação de curso: Curso de Planejamento Estratégico Organizacional – ENAP. Conteudista: Luiz
Aires Maranhão Cerqueira.
c) Plano Estratégico 2017-2027 IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/np_download/novoportal/documentos_institucionais/P_Estrat_2018_INTERNET.pdf.
Prática 066

Os objetivos das atividades incluem critérios de mensuração.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas (TRANSFORMA.GOV, 2020). Disponível
em:
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/
guia-tecnico-de-gestao-estrategica.
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b) Indicação de curso: Curso de Planejamento Estratégico Organizacional – ENAP. Conteudista: Luiz
Aires Maranhão Cerqueira.
c) Planejamento Estratégico 2019-2022 ANA. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-gges/plano-estrategico-versao-portal-ana.pdf.
Prática 067

Avaliação periódica da imagem da organização e satisfação das partes interessadas com seus serviços
e produtos.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
2. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
3. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Transparência.
2. Monitoramento e avaliação.
3. Participação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Pesquisa de Satisfação dos Serviços de TIC – 2019, do Tribunal Regional do Trabalho 13.a Região.
Disponível em: https://www.trt13.jus.br/institucional/governanca/auditoria-e-fiscalizacao/pesquisa-de-satisfacao/pesquisa-de-satisfacao-de-tic-2019.pdf.
b) Pesquisa de Satisfação da Caixa Econômica Federal. Disponível em: https://www.caixa.gov.br/enquete/Paginas/default.aspx.
c) Questionário do Programa Bolsa Família. Disponível em: https://www.avbbrasil.org.br/diretorios/
biblioteca/material-apoio/questionario-pbf.pdf.
Prática 068

Os objetivos das atividades críticas recebem atenção especial e seu desempenho é monitorado
regularmente.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
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3. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas (TRANSFORMA.GOV, 2020).
Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/guia-tecnico-de-gestao-estrategica.
b) Reunião de Avaliação da Estratégia:
– Governo do Estado da Paraíba. Disponível em: http://plone-prod.codata.pb.gov.br/portal_paraiba/diretas/controladoria-geral-do-estado/planejamento-estrategico/reunioes-de-acompanhamento-do-planejamento-estrategico;
– Governo do Estado de Pernambuco. Notícia disponível em: https://www.seplag.pe.gov.br/noticias/267-reuniao-de-monitoramento-da-inicio-ao-acompanhamento-do-planejamento-estrategico-da-seplag-em-2021;
–Ministério da Infraestrutura. Notícia disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/minfra-realiza-primeiro-encontro-do-ano-da-reuniao-de-avaliacao-da-estrategia.
Prática 069

Realização da análise dos ambientes internos e externos sob a perspectiva dos agentes relacionados à
organização e seu grau de poder, legitimidade e urgência.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
3. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Coordenação e articulação.
2. Sinergia.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Identificar e classificar os stakeholders traz um fundamento essencial para alinhar os objetivos
estratégicos e definir ações mais eficientes dentro de uma organização. Delimitam-se os compromissos,
necessidades e expectativas das partes interessadas. Possibilita-se, ainda, perceber os atores que
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exercem influência ou são afetados pela implementação das ações da organização e que deveriam ser
ouvidos e chamados a participar do processo.
a) Arquitetura de governança.
b) Mapa estratégico.
c) Mapeamento de stakeholders.
d) Curso Escola Virtual ENAP – Planejamento Estratégico para Organizações Públicas. Disponível em:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107.
e) Curso Escola Virtual ENAP – Planejamento Governamental. Disponível em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/258.
Prática 070

Deliberação apoiada/sustentada por órgãos técnicos estratégicos, referências sob aspectos de
governança.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
3. Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em futura (visão), preenchendo suas lacunas.
Palavras-chave
1. Qualidade da informação.
2. Sinergia.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Fortalecimento da Governança decorrente de decisões mais bem fundamentadas.

a) Decreto n.° 47690, de 26 de julho de 2019, Governo de Minas Gerais. Dispõe sobre o Comitê de Orçamento e Finanças e a Câmara de Coordenação da Ação Governamental e dá outras providências.
Disponível
em:
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47690&ano=2019.
b) Comitês para o Enfrentamento do Covid-19 no Estado de Minas Gerais: Comitê Extraordinário
Covid-19 (deliberativo), Comitê Extraordinário Financeiro Covid-19 (deliberativo) e Comitê de Integração (caráter tático e consultivo), instituídos pelo Decreto n.° 47.896, de 25 de março de 2020.
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Prática 071
Elaboração de Guia para organização dos documentos e das informações das instituições, de forma
padronizada, a partir dos menus “Transparência” e “Institucional” disponibilizados na página principal
dos sítios eletrônicos.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
2. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
Palavras-chave
1. Qualidade da informação.
2. Transparência.
3. Prestação de contas.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Facilita a localização e o acesso, à sociedade em geral, aos documentos e às informações de governança
e da estrutura administrativa.

a) Guia de Padronização dos documentos e das informações nos sítios eletrônicos das empresas estatais de Pernambuco. Disponível em: https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/
Guia-de-Padroniza%C3%A7%C3%A3o-de-Documenta%C3%A7%C3%B5es-DMAC.pdf.
Prática 072

Adoção de medidas de desempenho, incentivos e recompensas, de modo a apoiar a realização dos
objetivos de curto e longo prazo, bem como promover os valores éticos da entidade.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Gestão por resultados.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Estabelecimento de processos de avaliação de desempenho e de incentivos que promovam a realização
dos objetivos da entidade.

a) Módulo Avaliação de Desempenho do Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/sigepe/modulo-avaliacao-de-desempenho.
b) Semana da inovação ENAP. Disponível em: https://semanadeinovacao.enap.gov.br/index.php.
Prática 073

Definição de limites de variação de métricas ou indicadores de desempenho das operações da entidade,
inclusive financeiras (contas contábeis) que, quando excedidos, indicam a necessidade de analisar as
causas e tomar medidas corretivas.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
2. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
Palavras-chave
1. Gestão por resultados.
2. Planejamento.
3. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Painel de Indicadores do Plano Nacional de Educação (PNE), INEP. Disponível em: https://inepdata.
inep.gov.br/analytics/saw.dll?dashboard.
b) Painel de Obras +Brasil, Ministério da Economia. Disponível em: https://paineldeobras.economia.
gov.br/extensions/painel-obras/painel-obras.html.
Prática 074

Utilização de variedade de métodos (ferramentas automatizadas, organogramas, fluxogramas de
processos e outros) para identificar incompatibilidades de funções para a adequada segregação.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
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Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Matriz de Responsabilidades do Governo da Bahia. Disponível em: https://comprasnet.ba.gov.br/
sites/default/files/anexo_xv_-_matriz_de_responsabilidade_-_11-11-18.pdf.
b) Ministério da Infraestrutura: Matriz RACI. Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/
assuntos/gestao-estrategica/artigos-gestao-estrategica/como-implementar-a-matriz-raci.
Prática 075

Desenvolvimento e documentação de plano de contingência abrangente, o qual é testado periodicamente
e ajustado, quando necessário.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
3. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
Palavras-chave
1. Planejamento.
2. Responsabilização.
3. Controles Internos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: https://www.defesacivil.se.gov.
br/planos-de-contigencia/.
b) Instrutivo e modelo para a elaboração do plano de contingência municipal (Governo Municipal
TO). Disponível em: https://www.to.gov.br/saude/instrutivo-e-modelo-para-a-elaboracao-do-plano-de-contingencia-municipal/1crr1dh63r83.
c) Plano de contingência da FioCruz diante da pandemia da doença pelo Sars-cov-2 (covid-19). Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf.
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Prática 076
Documentação de políticas e procedimentos para cada uma das atividades da organização, com revisão
periódica, especialmente quando ocorrerem mudanças nas atividades de negócios.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
É importante manter o registro das mudanças, adições e retiradas nas políticas e procedimentos, de
modo a incluir data e número de revisão, data de início da vigência, breve descrição das alterações e a
pessoa que aprovou a mudança.
a) Base de Conhecimento da CGU. Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/.
Prática 077

Busca por informações externas à organização, utilizando-se de meios variados.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
2. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
3. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
4. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Articulação e coordenação.
2. Sinergia.
3. Qualidade da informação.
4. Participação.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Assinatura de publicações e atualizações regulatórias, participação em treinamentos, seminários,
conferências e outros eventos, comunicações regulares com a sociedade, fornecedores, parceiros e
terceirizados, participação em organizações relevantes, participação em comitês e grupos de trabalho,
acompanhamento das mídias sociais pertinentes, relatórios de pesquisa, dentre outros.
Prática 078

Busca por informações internas produzidas no âmbito da organização utilizando-se de meios variados.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
3. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Articulação e coordenação.
2. Sinergia.
3. Qualidade da informação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Entrevistas periódicas aos chefes de unidades organizacionais (departamentos, superintendências,
gerências etc.); análise de relatórios com informações orçamentárias e financeiras (previsto, executado
e expectativas futuras); métricas operacionais, de conformidade, de riscos e controles; autoavaliação
de controles; plano de integridade; indícios de comportamento antiético ou impróprio; levantamentos
sobre cultura organizacional; implementação de planos de capacitação institucional; rotatividade de
servidores e seu impacto; tendências positivas e negativas; reclamações e ouvidoria; dados da comissão
de ética; achados da auditoria interna, dentre outros.
a) Elaboração de Planos de Capacitação – Apostila ENAP. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.
br/bitstream/1/2383/1/Apostila%26CE_EPC_rev_final_24-11-15.pdf.
b) Manual de Autoavaliação de Controles, Ministério da Defesa. Disponível em: https://www.gov.br/
defesa/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias-1/manual-de-autoavaliacao-de-controles.
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Prática 079
Criação e manutenção de um repositório de informações relacionadas às atividades da entidade,
incluindo a publicação de dados abertos.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
2. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
3. Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e
compreensíveis).
4. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
5. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
6. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
2. Transparência.
3. Prestação de contas.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
A organização identifica as partes interessadas e as necessidades de informação decorrentes de sua
demanda, como também de exigências normativas e jurisprudenciais. A alta administração estabelece
diretrizes para abertura de dados, divulgação de informações relacionadas à área de atuação da
organização e comunicação com as diferentes partes interessadas.
Busca assegurar sua efetividade, consideradas as características e possibilidades de acesso de cada
público-alvo.

Os dados são publicados em formato aberto, ou seja, em formato compreensível por máquina de modo
a ser reaproveitado.
a) Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: https://dados.gov.br/pagina/dados-abertos.
b) Lei n.o 12.527, de 18 de novembro de 2011: Lei de Acesso à Informação – LAI.
c) Portal da Transparência. Controladoria-Geral da União. Disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/.
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Prática 080
Elaboração, pela alta administração, de políticas de classificação dos dados, auxiliando a definição de
requisitos de proteção, retenção e destruição dos dados.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
2. Transparência.
3. Qualidade da informação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Lei n.o 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
b) Portaria n.o 1.335, de 21 de maio de 2018. Regulamenta os procedimentos relativos ao acesso e ao
tratamento de documentos e informações no âmbito da CGU. Disponível em: https://www.in.gov.br/
web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/15957944/do1-2018-05-25-portaria-n-1-335-de-21-de-maio-de-2018-15957940.
c) Manual de classificação de sigilo das informações públicas estaduais. Controladoria-Geral de Minas
Gerais. Disponível em: https://cge.mg.gov.br/download/category/34-manuais-e-cartilhas?download=530:manual-de-classificacao-de-sigilo-das-informacoes-publicas-estaduais.
d) Curso Escola Virtual ENAP: Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153.
Prática 081

Comunicação interna, pela alta administração, dos objetivos e metas da entidade, as políticas e
procedimentos de controle interno e sua relação com as responsabilidades individuais, por meios de
comunicação diversos.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
3. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
4. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
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Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
2. Planejamento.
3. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Utilização de quadros de avisos em áreas de grande tráfego de pessoas ou na intranet da entidade;
reuniões e conferências internas; pesquisas periódicas junto aos servidores; correio eletrônico, boletins
de notícias; reuniões; visitas pessoais de gerentes executivos e financeiros; podcasts; campanhas
internas.

a) Campanhas: Desenvolvimento e Implantação do Planejamento Estratégico Institucional MME. Disponível em: http://antigo.mme.gov.br/documents/36074/1173139/P8.+Campanhas+_++Divulga%C3%A7%C3%A3o_+Dissemina%C3%A7%C3%A3o+do+Plano.pdf/2369e161-a76a-7bb8-4a73174b768a4d99.
Prática 082

Informações e relatórios financeiros; informações e relatórios estratégicos; informações e relatórios
de gestão de riscos e controles internos são regularmente discutidos em reuniões entre a gerência e o
corpo diretivo.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
3. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
4. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
Palavras-chave
1. Monitoramento e avaliação.
2. Articulação e coordenação.
3. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Constar tais atribuições nos regimentos internos da organização.
Exemplos podem ser buscados nos regimentos internos de diversas organizações federais, estaduais e
municipais.

É importante que sejam realizadas reuniões periódicas para monitoramento dos relatórios por parte da
alta administração. Exemplo: reuniões de acompanhamento estratégico (RAE).
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a) Resumo de atribuições do Banco Central do Brasil. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/rig20-quemsomos.
b) A importância do acompanhamento do planejamento estratégico (Ministério da Infraestrutura). Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/artigos-gestao-estrategica/a-importancia-do-acompanhamento-do-planejamento-estrategico.
Prática 083

Estabelecimento de canais alternativos de comunicação e gestão do conhecimento, como programas
de mentoring, comitês e grupos de trabalho, capacitação de novos servidores pelo corpo técnico antigo,
gamificações, laboratórios de inovação e reuniões de brainstorm.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
3. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
4. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
2. Sinergia.
3. Inovação.
4. Cultura organizacional.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Observatório IPEA de Gestão do Conhecimento. Disponível em: http://www.mestradoprofissional.
gov.br/observatorio/casoteca/118-casoteca/teste-casoteca/232-programa-de-mentoria-sar-anac.
b) Programa de Mentoria SAR/ANAC. Disponível em: http://desafios2.ipea.gov.br/observatorio/component/content/article/118-casoteca/teste-casoteca/232-programa-de-mentoria-sar-anac.
c) Programa permanente de Capacitação da ANAC. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/
legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2015/35/anexo-iv-programa-permanente-de-capacitacao.
d) Usina Pernambucana de Inovação. Disponível em: http://www.secti.pe.gov.br/2021/04/08/usina-pernambucana-de-inovacao-faz-a-incubacao-do-primeiro-laboratorio-de-inovacao-do-setor-publico/.
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Prática 084
Definição, pela instituição, dos meios e procedimentos para receber atores e informações externas,
delimitando formato, registro e documentação.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
2. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
3. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
Palavras-chave
1. Responsabilização.
2. Transparência.
3. Integridade.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Portaria n.o 52, de 27 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a Política de Atendimento ao Público
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/portaria-pt-n-52-de-27-de-janeiro-de-2021-301392892.
b) Integridade nas Contratações Públicas. TJDFT. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/transparencia/governanca-institucional/governanca-de-aquisicoes/cartilha-integridade-nas-contratacoes-publicas_final.pdf.
Prática 085

A entidade promove a participação social, com envolvimento dos usuários, da sociedade e das demais
partes interessadas na governança da organização.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
2. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
3. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
4. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
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Palavras-chave:
1. Participação.
2. Transparência.
3. Sinergia.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
A alta administração define diretrizes para participação social na governança da organização e identifica
as partes interessadas. Além disso, implanta mecanismos que viabilizem a participação social na
governança da organização.

a) Participação Social, Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/participacao-social.
b) Participação social na administração pública federal: desafios e perspectivas para a criação de uma
política nacional de participação. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/
participacao/participacao%20social%20na%20administracao%20publica%20federal.pdf.
c) Salas de acompanhamento e salas de crise, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento-e-eventos-criticos/eventos-criticos.
Prática 086

A entidade assegura que decisões estratégicas, 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.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas.
2. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
3. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
4. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Redução de desigualdades.
2. Transparência.
3. Participação.
4. Prestação de contas.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Guia Técnico de Gestão Estratégica em Organizações Públicas (TRANSFORMA.GOV, 2020). Disponível
em:
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/
guia-tecnico-de-gestao-estrategica.
b) Indicação de curso: Curso de Planejamento Estratégico Organizacional – ENAP. Conteudista: Luiz
Aires Maranhão Cerqueira.
Prática 087

Avaliação quanto à necessidade de inclusão de objetivos e metas específicas relacionadas à adoção de
práticas e políticas afirmativas, levando em consideração as particularidades dos diferentes grupos
sociais atingidos pelas políticas da organização, incluindo formas de garantir o direito de acesso a
grupos com um grau maior de vulnerabilidade social.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas.
2. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
3. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
4. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
Palavras-chave
1. Redução de desigualdades.
2. Monitoramento e avaliação.
3. Prestação de contas.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Plano Estratégico Institucional (PEI) do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para o ciclo de
gestão 2021- 2026.
b) Plano Antirracista, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://atricon.org.
br/tribunal-de-contas-gaucho-lanca-plano-antirracista-pioneiro/.
Prática 088

Estabelecimento de política de comunicação social abrangente e inclusiva, observando questões
relacionadas ao acesso à informação, linguagem simples, elementos de diversidade e inclusão de público
vulnerável.
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Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas.
2. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
3. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
4. Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e
compreensíveis).
5. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
Palavras-chave
1. Redução de desigualdades.
2. Qualidade da informação.
3. Transparência.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Sugestão leitura Livro IPEA: Implementando Desigualdades: Reprodução de Desigualdades a Implementação de Políticas Públicas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Roberto Pires. Disponível
em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34743.
b) Curso ENAP: Primeiros passos para uso de Linguagem Simples. Disponível em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/315.
c) Caderno de Políticas Públicas para as Mulheres (TCE-RS). Disponível em: https://portalnovo.tce.
rs.gov.br/noticia/tce-rs-lanca-caderno-de-politicas-publicas-para-as-mulheres/.
Prática 089

Estabelecimento de instrumentos de incentivo a articulações interorganizacionais que envolvam troca
de informações, sistemas, boas práticas e conhecimento, integrando políticas públicas.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
3. Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e
compreensíveis).
4. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
Palavras-chave
1. Articulação e coordenação.
2. Qualidade da informação.
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3. Gestão por resultados.
4. Sinergia.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Confederação Nacional de Municípios. Disponível em: https://www.cnm.org.br/.
b) FONAI-MEC. Disponível em: https://fonai.org.br/.
Prática 090

Consideração dos indicadores de desempenho e revisão de informações operacionais e financeiras
como forma de investigação de fraudes nos relatórios financeiros e outras más condutas.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
2. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
Palavras-chave
1. Monitoramento e avaliação.
2. Integridade.
3. Prestação de contas.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Manual de Auditoria Financeira, TCU. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/manual-de-auditoria-financeira.htm.

5.3 Mecanismo de Governança: LIDERANÇA

A transformação das organizações começa pela
transformação pessoal dos líderes.
						
Richard Barrett (2014)
A característica do líder é fundamental para a determinação dos
resultados de uma organização pública.
O’tolle e Meier (1999)

Segundo Zanini e Migueles (2017, p. 55), “liderança é uma forma informal de poder, baseada
numa relação de confiança recíproca entre aquele que é reconhecido como líder e aquele que o enxerga
como tal”. Para tanto, as competências de liderança estão relacionadas com a capacidade do governo de
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criar autoridade que opere com sucesso em ambientes de poder dispersos horizontalmente e atenda
às expectativas dos cidadãos (BAO et al., 2013), sendo crucial, para isso, as perspectivas gerenciais de
mudança, pessoal, resultados, negócios, rede de coalisões e comunicação (RAINEY; STEINBAUER, 1999).

Nesse sentido, considerando que a característica do líder é fundamental para a determinação dos
resultados de uma organização pública (O’TOOLE; MEIER, 1999), conclui-se que quanto mais eficaz
for a liderança da agência, melhor serão os resultados da organização (RAINEY; STEINBAUER, 1999).
Portanto, a eficácia da liderança é caracterizada por mais estabilidade, multiplicidade, compromisso com
a missão, definição de objetos e metas estratégicas, bem como o enfrentamento político e administrativo
para o atingimento dos objetivos e respectivas metas (RAINEY; STEINBAUER, 1999; BAO et al., 2013).
Para o Tribunal de Contas da União – TCU (BRASIL, 2020, p. 54), “a liderança é elemento crucial para
promover a boa governança pública”. O TCU ainda destaca a relevância de se ter o comprometimento dos
agentes dos mais altos níveis políticos e gerenciais do setor público na gestão dos valores, estratégias,
políticas e processos. Desse modo, o Tribunal conclui que liderança se traduz em instâncias internas
de governança (inclusive os conselhos ou colegiados superiores e a alta administração), sendo papel
fundamental da liderança o de avaliar o modelo de governança e corrigi-lo, sempre que necessário, aos
objetivos estratégicos e metas governamentais.

As práticas de liderança são relacionas com o poder de influência dos stakeholders para o
atingimento das metas fixadas em um plano estratégico. As metas, por sua vez, estão baseadas em
objetivos, e os objetivos são definidos a partir de uma visão e calcados em valores. Desse modo, os
líderes têm a função de harmonizar os interesses pessoais com vistas a produzir resultados coletivos
(MIGUELES; ZANINI, 2009). Assim sendo, colaboração é essencial para o ponto de vista da governança,
uma vez que a liderança é que deve – por exemplo – influenciar a alocação de recursos orçamentários
governamentais com vistas ao atingimento de ganhos de desenvolvimento social (ABREU, 2017).

Para o TCU (BRASIL, 2020), visando ao aperfeiçoamento do modelo de governança, as práticas
de liderança devem se concentrar em três componentes: i) estabelecimento do modelo de governança
(representação da governança na organização, tais como as instâncias governamentais de decisões
e de responsabilidades); ii) promoção da integridade (ações comportamentais do agente público
relacionadas com – por exemplo – valores, condutas, princípios e éticas junto aos interesses públicos);
e iii) promoção da capacidade de liderança (desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes
da liderança em prol da otimização dos resultados organizacionais).
Portanto, a liderança é quem dá o tom nas organizações, de modo que, a depender do perfil dos
líderes, a cultura organizacional poderá ser positivamente fortalecida ou terrivelmente enfraquecida.
Nesse sentido, eleger bons líderes com competências técnicas e de liderança, aliado à inteligência
emocional para fortalecer as instituições, é condição sine qua non para trazer os melhores resultados
possíveis e criar valor público.

A OCDE (2018) destaca que a liderança é elemento crucial para promover a boa governança
pública. O comprometimento dos agentes dos mais altos níveis políticos e gerenciais do setor público
CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS EM GOVERNANÇA PÚBLICA

|

94

é essencial para o sucesso no desenvolvimento e implementação dos valores, estratégias, políticas e
processos necessários à boa governança e à melhoria dos resultados que são entregues à sociedade.

Sobre liderança nas organizações, este Código privilegia a liderança consciente e humanizada,
que transcende o ego e encara a liderança como responsabilidade, e não como um instrumento para
persecução de seus próprios interesses. Líder é aquele que tem o olhar atento a sua equipe e compreende
que liderar é uma responsabilidade para com a organização. Liderança é a força motriz que impulsiona
o processo de mudança nas organizações e favorece inovações.

Nesse contexto, prefere-se o líder engajado e engajador, que seja capaz de: i) fomentar debates
construtivos para promover a inovação; ii) garantir um ambiente de segurança psicológica; iii) mentorar
os membros de sua equipe e promover o desenvolvimento humano; iv) dialogar de forma respeitosa
e assertiva; v) reconhecer as contribuições de seus liderados; vi) fazer com que os funcionários
cumpram com suas responsabilidades de forma consciente e tempestiva; vii) ter conversas difíceis e
desconfortáveis; viii) fornecer feedbacks construtivos; i) realizar reuniões eficazes; x) escutar de forma
ativa e empática, dentre outras competências e habilidades.
Prática 091

Setor de gestão de pessoas define e atualiza periodicamente as políticas e procedimentos para atrair,
treinar, avaliar, promover, alocar e reter pessoal.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
2. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
3. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
4. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Gestão do conhecimento.
3. Cultura organizacional.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
As políticas de recrutamento, desenvolvimento, avaliação e promoção consideram os padrões de
competência e desempenho esperados, conforme as políticas e práticas da entidade.

A legislação correspondente é atualizada periodicamente. Exemplo: site de legislação de pessoal do
Ministério da Economia. Disponível em: https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/pesquisa.
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Deve-se buscar, também, desenvolver o potencial de liderança em membros das equipes.

Desenhar as tarefas e realizar a gestão das expectativas, identificar o propósito maior da entidade e
segui-lo com firmeza, garantir que todos olhem para a mesma direção. Igualmente importante é medir
regularmente o nível de compromisso dos membros da equipe com o propósito da organização. Essa
avaliação será balizadora para coconstruir ações a serem adotadas, quando necessário, e reforçar o
propósito e/ou melhorar o engajamento.
Empowerment, liberdade e autonomia para fazer e decidir significa construir um ambiente de segurança
psicológica que favoreça a inovação nas repartições públicas. A pergunta que cabe aqui é: quão livres os
funcionários se sentem para inovar sem serem impedidos pela burocracia típica do setor público?

Permitir que o futuro emerja implica em visitar os velhos padrões do passado com novo olhar e
abandoná-los. O combinado aqui pode ser “abraçar o futuro, e não o passado”.
Recomenda-se a adoção de um modelo de liderança que exerça um papel não apenas de cobrar, exigir
ou controlar o outro, baseado no ineficiente comando e controle, mas que seja capaz de ensinar, inspirar,
treinar, mentorar e que tenha, como base de sua atuação, o líder coach, aquele que aconselha, empodera,
confia de forma ostensiva e que sabe se comunicar de forma não violenta, e também exerce a empatia
assertiva.

Líderes inspiradores e exemplares – a verdadeira liderança, que é capaz de movimentar uma organização
de forma magistral, de tal forma que melhore a produtividade em três níveis: satisfação, motivação e
engajamento.

Nesse contexto, percebem-se efeitos positivos em organizações que adotam o modelo de liderança
humanizada e que exerçam a empatia assertiva.2
Prática 092

Corpo diretivo estabelece planos para a transição dos principais líderes da organização, avaliando e
desenvolvendo candidatos à sucessão.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
2. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
3. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
4. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.

2 Para mais conceitos, ver Scott (2019, p. 28).
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Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Gestão do conhecimento.
3. Cultura organizacional.
4. Supervisão e direcionamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Tribunal de Contas do Tocantins: Guia de boas práticas para transição de governo durante a pandemia. Disponível em: https://www.tce.to.gov.br/profissaogestor/index.php/transicao-de-governo.
b) Orientações Gerais da Seass/Sdscj para Transição dos/as Gestores/as Municipais de Assistência Social
/ Governo do Estado de Pernambuco. Disponível em: https://www.sigas.pe.gov.br/noticia/governo-doestado-auxilia-no-processo-de-transio-da---gesto-municipal-da-assistncia-social.
c) Estabelecimento de planejamento sucessório da organização, a fim de evitar que haja uma
descontinuação das atividades em andamento, caso ocorram alterações na equipe e/ou na liderança,
como é visto de forma recorrente no setor público.
Coaching e mentoring podem ser úteis ao aprimoramento da liderança e realização da gestão do
conhecimento, incluindo a modalidade de mentoria reversa.

As políticas de desenvolvimento de líderes, avaliação periódica, autoavaliação das lideranças e
colaboradores também são aliadas para compor a análise de desempenho.
Cultura Humanizada e consciente com base nos princípios do capitalismo consciente.
Prática 093

Líderes de unidades de negócios ou funções implantam atividades de controle em suas áreas de
responsabilidade, adotando as políticas e procedimentos da organização nas suas atividades cotidianas.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
3. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos
4. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Controles internos.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática:
a) Integridade nas Contratações Públicas. TJDFT. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/transparencia/governanca-institucional/governanca-de-aquisicoes/cartilha-integridade-nas-contratacoes-publicas_final.pdf.
b) A utilização da tecnologia da informação promoverá a congruência das informações para favorecer a
tomada de decisão de forma assertiva. Recomenda-se a educação continuada dos membros da equipe,
visto que se trata de uma área que sofre inúmeras mudanças e que goza de certo nível de complexidade.
Ademais, deve-se acompanhar continuamente as tendências nacionais e internacionais.
Prática 094

Incorporação de medidas de desempenho, incentivos e recompensas no sistema de avaliação e promoção
de servidores e funcionários da entidade.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
2. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
3. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
Palavras-chave
1. Gestão por resultados.
2. Monitoramento e avaliação.
3. Supervisão e direcionamento.
4. Gestão de pessoas.
5. Cultura organizacional.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Adotar sistemas de medição contínua com indicadores de produtividade, que contemplem critérios
quantitativos e qualitativos para avaliar o desempenho do servidor.
b) Realizar análise comparativa com resultados trimestrais, semestrais ou anuais, a depender da
complexidade e dos recursos disponíveis. Preferencialmente, os resultados serão lançados no reporte
anual da entidade, a fim de dar transparência à sociedade dos ganhos em termos de produtividade
e engajamento. Reforça-se: a responsabilidade por engajar e motivar sua equipe é da liderança da
instituição.
c) Buscar medidas para reparar possíveis quedas de engajamento e produtividade, privilegiando um
modelo de gestão humanizada e consciente, que seja capaz de ter uma visão macro das causas da baixa
produtividade e promover medidas eficazes para engajamento e motivação do funcionário. Reforça-se:
a responsabilidade por engajar e motivar sua equipe é da liderança da instituição.
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d) O apoio de especialistas externos de gestão de pessoas poderá ser especialmente vantajoso. Importante
destacar, faz-se necessária a escuta ativa e empática dos funcionários, para que os resultados sejam
satisfatórios.
e) Também é recomendável a realização das práticas de benchmarking para entender o cenário atual
como um todo e acompanhar suas tendências, especialmente no tocante aos estudos do comportamento
organizacional, de gestão de equipes, de desenvolvimento de líderes, de produtividade e gestão do
tempo.
f) Plano de Gestão Anual ANAC. Disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas/plano-de-gestao-anual.
g) Portaria n.o 1, de 13 de janeiro de 2021, que estabelece procedimentos específicos para fins de avaliação de desempenho, progressão funcional e promoção dos servidores ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. Disponí el
em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-13-de-janeiro-de-2021-300791475.
Prática 095

Implementação da cultura de governança e compliance em caráter humanizado e consciente,3 focado
no comportamento exemplar dos stakeholders, fortalecendo a cultura organizacional consciente
humanizada.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento e produtividade.
2. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
Palavras-chave
1. Cultura organizacional.
2. Articulação e coordenação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Evitar o reforço da cultura da intolerância ao erro, da punição e de apontar somente as falhas. Construir
uma cultura baseada nos pontos fortes. Deixar claro o que se espera do servidor ou funcionário, tratá-lo
com respeito e dignidade. Privilegiar a comunicação não violenta e garantir o tratamento humanizado
e consciente.
b) Recomenda-se o estudo aprofundado na neurociência e das temáticas do comportamento humano, a
fim de extrair das pessoas o que elas têm de melhor, reforçar suas principais virtudes e forças de caráter
(SELIMAN, 2019) o que comprovadamente elevará as demais virtudes e forças de caráter do servidor.
3 Diisponível em: https://modaisemfoco.com.br/noticias/o-que-e-governanca-humanizada.
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c) Criação de um calendário anual que contemple temáticas de conscientização acerca de: integridade,
honestidade, propósito maior (que é servir à sociedade), proteção ambiental, ESG, objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU (Agenda 2030), intraempreendedorismo, inovação, transformação
digital, indústria 4.0, capitalismo consciente, governança humanizada, inclusão e diversidade, segurança
psicológica, relações de confiança, dentre outros temas atuais.
d) Privilegiar um sistema híbrido, dados os avanços tecnológicos surgidos em decorrência da pandemia
da covid-19, com modelo de gestão preparado para gerenciar equipes remotas. O foco, aqui, reside em
assegurar o bem-estar do funcionário, melhorar seu engajamento e motivação.
e) Incluir, na programação anual, o devido reforço do DNA da cultura organizacional (propósito, visão,
missão e valores) que norteará a todos rumo aos seus objetivos institucionais e ao bem-estar social.
Prática 096

Implementação da cultura de difusão do conhecimento a partir de treinamentos e capacitações técnicas
conduzidas pelo próprio corpo técnico da organização.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento e a produtividade.
2. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
Palavras-chave
1. Cultura organizacional.
2. Gestão do conhecimento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Educação e Capacitação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).
Disponível em: https://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/2017.
b) Observatório IPEA de Gestão do Conhecimento. Disponível em: http://www.mestradoprofissional.
gov.br/observatorio/casoteca/118-casoteca/teste-casoteca/232-programa-de-mentoria-sar-anac.
c) Parceria com as Escolas de Administração Pública e com a comunidade acadêmica de forma integral,
para promover profundas mudanças no campo do conhecimento do setor público.
d) Construir um ecossistema de inovação no campo do conhecimento e do saber. Isso elevará o patamar
das instituições, especialmente a médio e longo prazo.
e) Plano de ação com indicadores capazes de mensurar a evolução contínua a curto, médio e longo
prazo. A governança dos respectivos dados de mensuração é necessária e levará ao caminho do sucesso.
Dar transparência dos indicadores à sociedade no reporte anual (ESG).
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Prática 097
Implementação da governança e cultura humanizada e consciente4 aliada aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU e aos fatores ESG, entre os gestores da organização,
no sentido de explorar os diversos cenários (político, social, econômico, tecnológico, ambiental) para
avaliar a implementação das políticas públicas, direcionar ações corretivas e, sobretudo, priorizar as
ações preventivas.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento e a produtividade.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
3. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
4. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Cultura organizacional.
2. Monitoramento e avaliação.
3. Planejamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Análise de Cenários e propostas de políticas
públicas. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-analise-de-cenarios-e-propostas-de-politicas-publicas-2.
pdf/view.
b) Utilizar ferramentas e metodologias inovadoras, como: Design Thinking, Teoria U (Prof. Otto Scharmer), Metodologias Ágeis, Canvas, Trello, dentre outras.
c) Coconstrução de movimento em rede junto ao capitalismo consciente Brasil, à Rede Brasil do Pacto
Global, Sistema B, OCDE e outras instituições que realizem impactos positivos a partir da Agenda 2030
para elevar o Bem-Estar Social e melhor o planeta.
d) O movimento é fundamentalmente construído em rede, junto aos movimentos existentes e pode
envolver as universidades.

4 Disponível em: https://modaisemfoco.com.br/noticias/o-que-e-governanca-humanizada.
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Prática 098
Escolha de lideranças por meio de processo seletivo, abrangente e inclusivo.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento e a produtividade.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
3. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
4. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
Palavras-chave
1. Cultura organizacional.
2. Gestão de pessoas.
3. Transparência.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Prefeitura de Maragogi, Lei Municipal n.° 675, de 21 de maio de 2019. Disponível em: https://www.
maragogi.al.leg.br/leis/legislacao-municipal/leis-2018-1/lei-no-675-2019-de-21-de-maio-de-2019.
b) Sugere-se o uso de ferramentas como DISC, VIA (assessment utilizado para avaliar virtudes e forças
de caráter), assessment de Pontos Fortes (Gallup), dentre outras. Ressalta-se a importância de avaliar
não aquilo que falta no indivíduo, mas aquilo que ele tem de força e que poderá agregar à instituição.
A proposta, aqui, reside em buscar os pontos fortes e trabalhar com base na Psicologia Positiva para
elevar o bem-estar de todos os que contribuem para o crescimento da organização.
c) Criação do Comitê de Pessoas por meio de portaria. Criação do Comitê de Cultura Organizacional por
meio de portaria.
Prática 099

Adoção de programas internos para captação de talentos e projeção de carreira.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento e a produtividade.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
3. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
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Palavras-chave
1. Cultura organizacional.
2. Gestão de pessoas.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Oportunidades/Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br/servidor/pt-br/centrais-de-conteudo/oportunidades/divulgacao.
b) Modernização sem Mudanças: da contagem de cabeças à gestão estratégica de pessoas. IPEA. Disponível
em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5498/1/Moderniza%C3%A7%C3%A3o%20
sem%20mudan%C3%A7as_da%20contagem%20de%20cabe%C3%A7as%20%C3%A0%20
gest%C3%A3o%20estrat%C3%A9gica%20de%20pessoas.pdf.
c) Realizar pesquisa periódica de clima. A documentação é necessária, bem como a elaboração de um
plano de melhorias após o resultado de cada pesquisa realizada.
d) Realizar pesquisa para medir a satisfação dos funcionários de forma regular, recomendável duas
vezes ao ano.
e) Realizar o feedback sobre o desempenho do funcionário de forma estruturada e com o devido preparo
do time que irá conduzir o processo. Busca-se elevar o nível de conhecimento, realizar a avaliação dos
pontos fortes e dos pontos a serem melhorados, bem como melhorar a satisfação e bem-estar do ser
humano que colabora com a instituição, que, ao ser bem cuidado, irá contribuir com a prestação do
serviço público de forma mais eficiente e com maior engajamento. A proposta é conduzir o processo de
feedback de forma consciente e humanizada. Isso exige mente aberta, coração aberto e vontade aberta,
tanto de quem dá o feedback, como de quem irá recebê-lo. Tal prática poderá ser contemplada em um
manual da cultura consciente e humanizada.
f) Evita-se: a liderança tóxica, com abordagem abusiva e inadequada junto aos membros da equipe, que
leva à perda da produtividade, acarreta danos às pessoas, além de corroer a cultura organizacional,
destruindo o valor no curto, médio e longo prazo. Esse modelo de liderança é ineficiente e contraproducente, geralmente toma para si as ideias e inovações da equipe, não elogia e não delega tarefas com
clareza e objetividade.
Prática 100

Estabelecimento de ambientes de participação social, tais como conselhos de políticas públicas,
conferências, mesas de diálogo, audiências públicas, consultas públicas, salas de crise e de
acompanhamento, para monitoramento e prospecção de soluções para problemas públicos.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
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3. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
4. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
5. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
6. Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e
compreensíveis).
Palavras-chave
1. Articulação e coordenação.
2. Participação.
3. Sinergia.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Salas de acompanhamento e salas de crise, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Disponível
em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento-e-eventos-criticos/eventos-criticos.
b) Comitês de Bacias Hidrográficas: Salas de acompanhamento e salas de crise, Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento-e-eventos-criticos/eventos-criticos.
c) Consultar práticas de integração com os stakeholders.
d) Realizar benchmarking com outras entidades nacionais e internacionais para conhecer suas melhores
práticas de integração com os stakeholders.
e) Envolver o terceiro setor, a área de inovação e tecnologia e a comunidade acadêmica.
Prática 101

Realização de campanhas com reflexões e discussões sobre possíveis elementos discriminatórios nas
políticas públicas e em seus instrumentos (sistemas, normativos, dentre outros).

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas.
2. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
3. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, e manter o foco nesse propósito.
3. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
Palavras-chave
1. Cultura organizacional.
2. Redução de desigualdades.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Webconferência “Caminhos para a construção de um TCE Antiracista”, do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tribunal-decontas-realiza-webconferencia-caminhos-para-a-construcao-de-um-tce-antirracista/.
b) Plano Antiracista, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://
atricon.org.br/tribunal-de-contas-gaucho-lanca-plano-antirracista-pioneiro/.
c) Introduzir mediadores de conflitos nas tratativas de elaboração de políticas públicas, a fim de facilitar
o diálogo entre as partes interessadas. As técnicas da mediação de conflitos favorecem a conciliação de
interesses e necessidades para construir soluções de benefícios mútuos que sejam sustentáveis a longo
prazo.
d) A construção de políticas deve ter, como premissa, o atendimento de interesses e necessidades das
partes interessadas. Assim, será necessário mapear, de forma sistêmica e integrativa, os principais
autores e convidá-los a participar da coconstrução de políticas públicas.
e) Garantir um ambiente rico de diálogo com o uso de facilitadores/especialistas que garantam a
segurança psicológica necessária e o amplo debate com divergências de ideias, com vistas a ampliar as
possibilidades de emergirem propostas inovadoras, eficientes e sustentáveis.
Prática 102

Levantamento estatístico periódico que relacione características de ocupação de cargos/funções com
outros elementos (anos de formação, gênero, raça, cor etc.), direcionando políticas específicas para
aumento da diversidade nas lideranças organizacionais.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas.
2. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
3. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
4. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
5. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
Palavras-chave
1. Cultura organizacional.
2. Redução de desigualdades.
3. Monitoramento e avaliação.
4. Gestão de pessoas.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Burocracia de Médio Escalão: perfil, trajetória e atuação. ENAP. Disponível em: https://repositorio.
enap.gov.br/bitstream/1/2063/2/Burocratas%20de%20m%C3%A9dio%20escal%C3%A3o.pdf.
b) Burocracia e Políticas Públicas no Brasil – interseções analíticas, IPEA e ENAP. Disponível em: https://
repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3247/1/livro_Burocracia%20e%20pol%C3%ADticas%20
p%C3%BAblicas%20no%20Brasil%20-%20interse%C3%A7%C3%B5es%20anal%C3%ADticas.pdf.
c) Bases de dados da pesquisa sobre Burocracia de Médio Escalão no Governo Federal. Disponível em:
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3262.
d) Rede Colaborativa de Direitos Humanos, Equidade de Gênero, Raça e Diversidades. Disponível em:
https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/281210.
e) Adotar sistema de informação com tecnologia avançada em RH e gestão de pessoas para otimizar os
processos e gerar dados precisos. O uso da tecnologia em recursos humanos é crucial para auxiliar a
tomada de decisão e fornecer relatórios com informações úteis e relevantes ao comitê de pessoas. Esses dados também serão utilizados na elaboração do relatório anual com os fatores ESG, especialmente
atrelado ao fator humano nas organizações públicas.
Prática 103

Apoio e direcionamento da Alta Administração com relação às decisões estratégicas, voltadas para a
formulação e a execução das políticas públicas.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
3. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Estruturar sistemas de aprovações. Implantar políticas de prevenção ao conflito de interesses. Criar
política degGovernança da instituição com organograma da estrutura de governança adotada. Adotar
critérios claros para ocupação de papéis, funções e responsabilidades de acordo com o perfil e alçada,
bem como realizar a avaliação periódica do agente, incluindo um modelo de autoavaliação.
b) Implementar um sistema de gerenciamento da governança GRC (Governança, Riscos e Compliance),
que inclua os fatores ESG, por meio do uso da tecnologia e governança da informação. O uso da tecnologia
permitirá a elaboração do reporte anual ao cidadão. Ressalta-se que se faz necessário acompanhar
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a tendência nacional e internacional, com atenção devida à temática ESG e ao cumprimento dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Prática 104

Instituição e divulgação, por distintos canais de comunicação, de programa de denúncias institucional,
que permita, também, que servidores ou funcionários possam denunciar eventual pressão dos pares
para comportamentos antiéticos.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Transparência.
2. Integridade.
3. Responsabilização.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Deve-se implementar canal de denúncias para que os usuários de serviços públicos possam encaminhar
informações sensíveis relacionadas às políticas e práticas conduzidas pela organização.

Em sentido semelhante, a entidade deve implementar canal para que seus servidores possam denunciar
eventuais pressões de seus pares. Esse canal de comunicação pode ser feito por meio da Comissão de
Ética ou por outro canal institucional.
a) Canal de Denúncia do SERPRO. Disponível em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-eintegridade/integridade/canal-de-denuncia.
b) Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Luziânia-GO. Disponível em: https://www.luziania.go.gov.br/
ouvidoria/.
c) Departamento de Governança – Seção Ouvidoria. Prefeitura Municipal de São Carlos-SP. Disponível
em: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/utilidade-publica/ouvidoria.html.
d) Canal Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação CGU. Disponível em:
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f.
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Prática 105
Estabelecimento, entre a alta administração e gestores, de um estilo de liderança voltado ao incentivo
de práticas inovadoras.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
2. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
3. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Inovação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Construir um ambiente de segurança psicológica junto aos funcionários e servidores, que permita
que experimentem métodos inovadores e eventuais erros para que possam se transformar em acertos
futuros.
b) Tratar a todos com respeito, com empatia e dignidade. Construir um ambiente de confiança.
c) Revisar o DNA (propósito, visão, missão e valores) da organização para ajustá-lo às práticas de cultura
humanizada e consciente.
d) Adotar um Manual da Cultura Humanizada e comunicá-lo ao time, bem como garantir a máxima
transparência à sociedade acerca do seu conteúdo e dos avanços da cultura humanizada, que deverá ser
mensurada periodicamente com o uso de indicadores.
e) Realizar um reporte anual da instituição com os fatores ESG e os 17 ODS da ONU, que privilegie um
conteúdo de fácil leitura e com o uso de recursos visuais, infográficos e também demonstrar os impactos
nos resultados. Visitar, ainda que virtualmente, o FIB (Felicidade Interna Bruta – ONU) de países como
o Butão, que revela que o aumento do nível de felicidade das pessoas está diretamente correlacionado
com o aumento da economia.
f) Sugestão livro IPEA: Inovação e Políticas Públicas: superando o mito da ideia. Pedro Cavalcante. Disponível
em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34783.
Prática 106

Estabelecimento de programa de educação continuada sobre ética, integridade e padrões de conduta da
entidade, incluindo a temática na formação inicial de novos servidores.
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Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
2. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
3. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
4. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
2. Integridade.
3. Cultura organizacional.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Escola Virtual Enap, Governo Federal. Disponível em: https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo.
b) Programa Integridade CGE MG. Disponível em: https://www.cge.mg.gov.br/integridade.
c) Boas práticas de onboarding que pode ser obtido por meio de benchmarking ou com o envolvimento
da comunidade acadêmica para inserir as boas práticas e estruturar um bom código de ética e conduta
de forma robusta. Apresentação do DNA da cultura organizacional e sua correlação com o Código de
Ética e Conduta.
d) Treinamentos periódicos via plataforma digital ou aplicativo.
e) Elaborar o calendário anual de eventos relacionados a ética e integridade, além de abranger áreas
correlatas, como cultura organizacional, confiança, psicologia positiva, anticorrupção com a inclusão do
combate às práticas de corrupção silenciosa, neurociência e comportamento humano.
Prática 107

Estabelecimento de processo padrão de investigação, reporte e ações corretivas, relacionadas às violações
aos padrões de conduta, em todos os níveis da organização, incluindo terceirizados e fornecedores.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
3. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
Palavras-chave
1. Integridade.
2. Responsabilização.
3. Supervisão e direcionamento.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Regimento Interno da Comissão de Ética do Ministério da Justiça. Portaria n.o 3.437, de 11 de
novembro de 2013. Disponível em: https://www.justica.gov.br/Acesso/institucional/comissao-deetica/documentos-anexados/portaria-no-3-437-regimento-interno-da-comissao-de-etica.pdf.
b) Programa Integridade CGE MG. Disponível em: https://www.cge.mg.gov.br/integridade.
c) Comunicação é elemento-chave para informar acerca do que se espera dos líderes e liderados.
Dessa forma, o que não se espera no tocante às condutas indesejadas também deve ser amplamente
comunicado. A comunicação poderá ocorrer de diversas formas: i) expor no código de ética e conduta,
com clareza, as sanções a serem aplicadas a todos os envolvidos, sejam líderes, sejam liderados; ii)
banner no sistema interno da entidade, placas, quadrinhos, teatros, games, testes/exames via sorteio
com modelo de amostragem; iii) políticas e regimento interno; iv) newsletter; dentre outras.
d) Submeter fatos e a contecimentos a investigação interna, quando necessário, para apuração e tomada
de decisão junto ao Comitê de Ética (órgão colegiado com formação plural e diversa a fim de prevenir
os vieses inconscientes).
e) Criação do canal de denúncias com reporte ao Comitê de Ética e ao Conselho de Administração ou
equivalente.
f) O uso da mediação de conflitos poderá ser útil para dirimir eventuais condutas de natureza leve.
Nesse sentido, a Administração Pública poderá realizar parceria com os CEJUSCs para capacitar suas
equipes quanto à utilização dos Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos (MASC).
Prática 108

Condução de investigações internas por indivíduos independentes, documentando adequadamente o
processo e restringindo o acesso às informações sensíveis aos indivíduos autorizados a conduzir as
investigações.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente,
apresentando caráter preventivo.
3. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
Palavras-chave
1. Integridade.
2. Responsabilização.
3. Supervisão e direcionamento.
4. Gestão de pessoas.

CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS EM GOVERNANÇA PÚBLICA

|

110

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) É requerível que a investigação de denúncias seja feita pela corregedoria, auditoria interna ou outra
parte independente do problema.
b) Recomenda-se que o reporte seja feito ao Comitê de Governança da Instituição, para que delibere
acerca das questões éticas e comportamentais que porventura possam representar riscos de dano
reputacional à entidade.
c) Implementar o whistleblowing com base na Lei n.˚ 13.608/18, por meio de um canal independente e
seguro ao denunciante de boa-fé.
Prática 109

Realização de benchmarks para captura de melhores práticas em outras organizações, públicas e privadas,
a fim de propiciar práticas inovadoras e que sejam capazes de solucionar demandas repetitivas.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
3. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
Palavras-chave
1. Articulação e coordenação.
2. Supervisão e direcionamento.
3. Sinergia.
4. Inovação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Adoção de práticas de benchmarking por meio de equipe responsável (squads) para realizar visitas
técnicas em diversas organizações, públicas ou privadas. Essa prática está cada vez mais difundida,
sobretudo com ampliação do uso de tecnologias. Para mais conhecimento sobre benchmarking, vide
documento do Tribunal de Contas da União (Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/
tecnica-de-auditoria-benchmarking.htm).
Prática 110

Estabelecimento de fóruns adequados para que os membros do corpo diretivo (alta administração)
realizem questionamentos aos gestores.
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Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Prestação de contas.
3. Responsabilização.
4. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Solicitar o comparecimento, por parte dos gestores de equipes, às reuniões de Conselho ou Comitês, a
fim de elucidar dúvidas, transmitir informações relevantes e ouvir as recomendações do Conselho de
Administração ou órgão equivalente.
a) Gestão Estratégica ANEEL. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/gestao-estrategica.
Prática 111

Garantir que as reuniões institucionais sejam adequadamente planejadas.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
3. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Planejamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
A transparência é um dos princípios da governança. Assim, é de extrema importância que as reuniões
institucionais ocorram de acordo com esse princípio. O contrário seria uma clara violação dos princípios
norteadores da boa governança.
Portanto, as reuniões devem seguir um rito formal, com a devida documentação, conferindo total
transparência à sociedade e às demais partes interessadas.
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a) Curso Técnicas de Organização e Condução de Reunião; Escola de Governo do Distrito Federal;
conteudista Sane Alessandra Marques e Silva. Disponível em: https://egov.df.gov.br/wp-content/
uploads/2019/06/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-13.pdf.
b) Agenda de reuniões do Governo Federal.
Prática 112

Alta administração supervisiona os gestores quanto à resolução dos problemas identificados pelo corpo
diretivo, envolvendo especialistas conforme necessário.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Planejamento.
3. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
É interessante que sejam estabelecidos planos de melhorias da gestão, com a identificação das ações
que deverão ser executadas, seus responsáveis, prazos, recursos e meios (utilizar metodologia SMART).
Esse Plano de Melhoria deve ser monitorado periodicamente pela alta administração, com os ajustes
para que os problemas sejam efetivamente resolvidos.
a) Plano de Melhoria da Gestão das Transferências da União. Disponível em: https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/272.
b) Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/
acesso-a-informacao/auditorias-1/programa-de-gestao-e-melhoria-da-qualidade.
c) A mediação de conflitos poderá ser útil para facilitar o diálogo para a tomada de decisão mais assertiva.
Nesse sentido, a Administração Pública poderá realizar parceria com o CEJUSC5 regional para capacitar
suas equipes/gestores quanto à utilização dos Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos (MASC).
Ressalta-se que o uso da mediação já é recorrente na governança corporativa e funciona para azeitar
as relações e resolver impasses. Um bom agente de governança domina as técnicas de resolução de
conflitos.
5 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/perguntas-frequentes-7/politica-judiciaria-nacional-nupemecs-e-cejuscs/.
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Prática 113
Estabelecimento de procedimentos para convocação de reuniões extraordinárias ou de emergência.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Planejamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
A convocação deve ocrrer de forma documentada e tempestiva, via e-mail institucional, conferindo
tempo hábil para comparecimento dos responsáveis/agentes de governança.

O regimento interno poderá conter mecanismos para responsabilização em casos de omissão do
responsável.
É recomendável que seja previamente estabelecido um horário e que seja destacada a pontualidade.
Preferencialmente, a reunião seguirá um rito formal, conferindo a vez da fala para todos os envolvidos
e de forma que garanta a participação ativa de todos. Como visto durante a pandemia da covid-19, o
modelo híbrido ou totalmente virtual, por meio de videoconferências, poderá ser especialmente útil
para otimizar recursos públicos e garantir uma tomada de decisões de forma tempestiva e eficaz.
Prática 114

Servidores dos níveis organizacionais são empoderados para corrigir problemas ou implantar melhorias.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
3. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Responsabilização.
3. Inovação.
4. Cultura organizacional.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Construir um ambiente de segurança psicológica para delegar tarefas com maior assertividade e conferir
ao servidor autonomia e legitimidade para implantar melhorias e/ou corrigir eventuais falhas. Permitir
que os servidores tragam soluções inovadoras aumenta o engajamento e a motivação. Transmitir
confiança e delegar funções, com clareza, por meio da comunicação não violenta.
Prática 115

Os gestores no comando das principais atividades ou funções da entidade são plenamente conscientes
dos seus deveres e responsabilidades e garantem que sua equipe também compreenda suas
responsabilidades.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
2. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
3. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
4. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e usuários
e manter o foco nesse propósito.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Responsabilização.
3. Cultura organizacional.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Recomenda-se a adoção da empatia assertiva e do modelo de liderança consciente e humanizada, que
inspira, encoraja e lidera a partir do exemplo. A avaliação semestral pode ser especialmente útil para
garantir a ampliação de consciência do líder de suas funções e competências. Utilizar, também, o modelo
via forms ou equivalente para autoavaliação do líder em relação ao seu desempenho. Também tem o
condão de identificar os pontos de melhorias da liderança para compor seu plano de desenvolvimento
individual.
Prática 116

As relações de comunicação foram estabelecidas e fornecem eficazmente aos gestores as informações
de que necessitam para cumprir suas responsabilidades e executar seus trabalhos.
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Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
2. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
3. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
Palavras-chave
1. Supervisão e direcionamento.
2. Qualidade da informação.
3. Comunicação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Recomenda-se a leitura do Caderno 16 do IBGC que reúne as boas práticas de comunicação para agentes
de governança de forma subsidiária. Capacitação especializada em comunicação organizacional poderá
ser de grande valia para melhorar a comunicação interna e externa, bem como atuar na elaboração do
Manual de Comunicação Organizacional da entidade.
Prática 117

Procedimentos de seleção de colaboradores terceirizados observam as exigências de competência
definidas nas políticas e procedimentos da entidade, proibido o nepotismo.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Controles internos.
3. Transparência.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
O trato com a coisa pública representa inúmeros desafios, um deles é colocar fim à prática do nepotismo.
Uma instituição pública difere completamente de empresas familiares, e a prática de nepotismo não é
considerada uma boa prática de governança. Nesse sentido, é fundamental que a organização elabore
políticas e regulamentos que coíbam esse tipo de prática.

Reforça-se que, na governança pública, essa prática deve ser abandonada, visto que compromete toda
a estrutura de governança da instituição e negligencia o cuidado com a coisa pública, de tal sorte que o
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preço da má prática recairá sobre toda a sociedade e demais partes interessadas a curto, médio e longo
prazo.

A contratação de terceirizados seguirá um rito formal e se constituirá de forma documentada, por meio da
devida diligência. Também poderão ser estabelecidos critérios mínimos de habilidades e competências
para guiar a contratação com a equipe de gestão de pessoas.
a) Nepotismo, CGU. Disponível: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/
nepotismo.
b) Terceirização. Disponível em: https://antigo.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/
terceirizacao-faq.
Prática 118

Colaboradores terceirizados são contratualmente obrigados a manter os níveis de competência exigidos,
e seu comprometimento com a competência é avaliado periodicamente pela entidade.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre elas.
Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Gestão por resultados.
3. Transparência.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Estabelecer programa de avaliação periódica e formulário de autoavaliação para utilização com os
terceirizados pela equipe de gestão de pessoas. Realizar o reporte dos avanços obtidos no relatório
anual da entidade.
a) Adoção de modelos de contratação por resultados. Exemplo: contratação de serviços de limpeza
pela Empresa de Correios e Telégrafos. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/
fileDownload.jsp?fileId=8A8182A151356F96015139E32B08103B.
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Prática 119
Os procedimentos de avaliação de desempenho são realizados em todos os níveis da organização, de
forma periódica, e consideram a manutenção e o desenvolvimento das competências necessárias às
funções desempenhadas.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
3. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Gestão por resultados.
3. Cultura organizacional.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Estabelecimento de sistema de avaliação de desempenho para a alta administração, que também conte
com um modelo de autoavaliação para gerar autoconsciência nos líderes no tocante do desempenho de
suas habilidades, competências e responsabilidades.
a) Módulo Avaliação de Desempenho do Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br/servidor/
pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/sigepe/modulo-avaliacao-de-desempenho.
Prática 120

Estabelecimento de objetivos e metas individuais e de equipe e posterior monitoramento quanto ao seu
atingimento, de modo que cada funcionário seja informado de seu progresso e seu status na organização.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
3. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
Palavras-chave
1. Monitoramento e avaliação.
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2. Supervisão e direcionamento.
3. Responsabilização.
4. Cultura organizacional.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Plano de Gestão Anual ANAC. Disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas/plano-de-gestao-anual.
b) Modelo de Gestão e Avaliação de Servidores, Prefeitura de Goiânia. Disponível em: https://www.
goiania.go.gov.br/goiania-inova-e-regulamenta-novo-modelo-de-gestao-e-avaliacao-dos-servidores/.
c) Manual de Avaliação de Desempenho, Prefeitura de Fortaleza. Disponível em: https://planejamento.
fortaleza.ce.gov.br/images/Publicacoes/MANUAL-SEPOG.pdf.
d) Os objetivos individuais e de equipe são definidos em termos mensuráveis, revisados periodicamente
para incorporar lições aprendidas ou mudanças de cenário e comunicados a todos os servidores. Há o
estabelecimento de responsabilidades “em cascata” por toda a organização.
Construir um ambiente em que se faça presente o debate divergente, onde haja uma combinação mútua
para debater ideias de forma cordial e respeitosa, ao mesmo tempo assegurará que as pessoas tenham
liberdade e segurança para expor suas ideias e que estas possam ser contributivas. Evita-se a postura do
não ouvir e do julgamento; significa dizer que se deve utilizar a escuta ativa e empática com cada membro
da equipe, e garantir que todos sejam ouvidos de forma equânime. Isso promoverá o engajamento.

O líder poderá utilizar ferramentas como as práticas circulares de comunicação, com o uso do “bastão
da fala”, e solicitar a participação ativa de todos. As ideias poderão ser anotadas em um modelo Canvas
ou em outras ferramentas do design thinking, com o uso de post-its de forma que todas as ideias sejam
expostas ao grupo para auxiliar no processo decisório. Eis um momento oportuno para que o líder
reforce os pontos fortes do seu time. Recomenda-se, também, que o líder tenha amplo conhecimento do
conceito de empatia assertiva (SCOTT, 2017).
Mapear os conhecimentos, habilidades e atitudes que vão somar à equipe. Construir a cultura de
feedbacks construtivos e periódicos.
Prática 121

Realização de dimensionamento de pessoal e carga de trabalho, verificando a adequação da quantidade
de pessoal dedicada às diversas atividades da organização.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
2. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão.
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3. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
Palavras-chave
1. Monitoramento e avaliação.
2. Gestão de pessoas.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Guia e o Curso de Dimensionamento da Força de Trabalho, da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão de Minas Gerais. Disponível em: http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/metodologia-vaiaprimorar-gestao-da-forca-de-trabalho-no-estado.
b) Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho na Administração Federal, Plano de Projeto.
Disponível em: https://www.gov.br/servidor/pt-br/centrais-de-conteudo/arquivos-publicacoes/
arquivos/plano-de-gerenciamento-de-projeto_final-1.pdf.
c) Dimensionamento na Administração Pública federal: UNB, ENAP, Ministério da Economia. Disponível
em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4093/1/Dimensionamento-na-APF.pdf.
d) Diálogo acerca da carga de trabalho e tarefas atribuídas para avaliar se estão condizentes com
as habilidades e competências do servidor. Identificar eventuais gaps para construir seu plano de
desenvolvimento individual (PDI) também é a oportunidade para identificar os pontos fortes. Recomendase a escuta ativa e empática associada à empatia assertiva do gestor de pessoas e dos demais líderes.
Prática 122

Estabelecimento de política de movimentação de pessoal da entidade, definindo critérios e janelas para
mudança de lotação.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade.
Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Supervisão e monitoramento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Portaria n.o 282, de 24 de julho de 2020, que dispõe sobre a movimentação de servidores e empregados
públicos federais para composição da força de trabalho de que trata o § 7.o do art. 93 da Lei n.o 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e institui o Comitê de Movimentação (CMOV) no âmbito do Ministério
da Economia. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-282-de-24-de-julhode-2020-268521327.
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b) Lotação, Remoção e Classificação, Governo de Minas Gerais. Disponível em: http://www.fazenda.
mg.gov.br/servidores/movimentacao_servidor/remocao_reopcao/.
c) Elaborar plano de redirecionamento e sucessão de pessoal. Definir os critérios de forma clara e
específica. Demonstrar o índice de mudanças de pessoal no reporte anual da entidade, a fim de dar
transparência à sociedade quanto ao desempenho da instituição em relação ao engajamento, satisfação
do trabalho e motivação. Garantir liberdade de movimentação aos membros da equipe que se mostrem
desengajados ou desmotivados. Isso se refletirá no aumento do índice de satisfação do trabalho. O intuito
é a prevenção do absenteísmo e do presenteísmo nas repartições públicas e promover o bem-estar do
servidor, para que este cumpra com suas responsabilidades de forma salutar e eficiente.
Prática 123

Estabelecimento de planos anuais de capacitação orientados ao desenvolvimento contínuo de
habilidades e competências relacionadas às atividades desenvolvidas por cada servidor.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
2. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
3. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento e produtividade.
Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Cultura organizacional.
3. Gestão do conhecimento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Plano de desenvolvimento e valorização dos profissionais da df legal – PDVAP Biênio 2021-2022.
Disponível em: https://www.dflegal.df.gov.br/capacitacao/apresentacao/.
b) Portaria n.o 2070, de 15 de outubro de 2019, que aprova o Plano de Desenvolvimento de Pessoas para
o ano de 2020 (PDP 2020), ANATEL, e dá outras providências. Disponível em: https://sei.anatel.gov.
br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EV
g9uLJqrLYJw_9INcO4K7H77FeXnKzF4e4xVeQl2bi8y4TtzWkp2NQCwwQHByJ6rT0PKpNPluCWGDXNk
ts1Q5-vWe7PiUklcJ1uU9PKp.
c) Encorajar os membros do seu time a se engajarem em programas de educação continuada. Construir
parcerias com as Escolas de Administração Pública e demais instituições acadêmicas. Reconhecer os
servidores que buscam sua qualificação de forma contínua e conseguem aplicar seus conhecimentos
para o crescimento sustentável da instituição. Conscientização de que a educação continuada é um
valor para a organização e que esta deve estar em linha com o crescimento da instituição. Evitar que a
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educação continuada sirva como mecanismo para a prática de absenteísmo ou presenteísmo por meio
de programas de conscientização.
Prática 124

Análise periódica dos impactos na organização com a saída ou aposentação de funcionários em
determinado período, com estabelecimento de plano de ação para tratamento dos possíveis impactos
levantados.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
Palavras-chave
1. Gestão de pessoas.
2. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Realizar análise, preferencialmente semestral, a fim de servir como base para um plano de ação.
b) Dar transparência à sociedade, com dados claros e visuais, quanto ao fator humano e os impactos dos
afastamentos do trabalho no reporte anual (ESG).
c) Adotar medidas preventivas que possam reduzir os números de afastamento do trabalho, levando em
conta as necessidades legítimas do servidor.
Prática 125

Seleção e treinamento de gestores para desenvolvimento de habilidades de liderança e competências
de gestão.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade.
2. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento e produtividade
Palavras-chave
1. Gestão do conhecimento.
2. Cultura organizacional.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Construir o plano de desenvolvimento individual (PDI) para líderes com foco em ampliar suas
habilidades socioemocionais e competências de liderança.
b) Reconhecer os líderes que se destacam por suas competências de liderança e habilidades
socioemocionais.
c) Curso Liderança e Gestão de Equipes. Disponível em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373.
Prática 126

Patrocínio e responsabilização da alta administração pelo processo de gerenciamento de riscos e
controles internos.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos.
Palavras-chave
1. Gestão de riscos.
2. Responsabilização.
3. Supervisão e direcionamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Estabelecer, nos Regimentos Internos e Estatutos, a responsabilidade da alta administração com o
processo de gestão de riscos e controles internos.
b) Portaria n.o 265, de 10 de setembro de 2020, que aprova o Regimento Interno da ANP. Art. 65. Disponível
em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-265-de-10-de-setembro-de-2020-276907102.
c) Decreto n.o 37.302, de 29 de abril de 2016. Estabelece os modelos de boas práticas gerenciais em Gestão
de Riscos e Controle Interno a serem adotados no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal.
Disponível
em:
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/62b125e556c2408ba49802520e9f96e4/
Decreto_37302_29_04_2016.html.
d) Participação ativa e engajada nos treinamentos de gerenciamento de riscos. Apoio com recursos
financeiros, de pessoal e outros recursos. Prestar contas à sociedade no reporte anual (ESG).
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Prática 127
Empoderamento da auditoria interna, a partir do acesso direto ao corpo diretivo.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão.
Palavras-chave
1. Auditoria.
2. Supervisão e direcionamento.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Garantir a comunicação direta da auditoria interna ao corpo diretivo, sem obstruções.
b) Realização de reuniões periódicas do chefe da auditoria interna com o dirigente da instituição, a fim
de reportar o cumprimento do Plano Anual e informar sobre outras situações.
c) A entidade poderá recorrer, de forma subsidiária, ao modelo proposto pelo Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa do IBGC (Disponível em: https://conhecimento.ibgc.org.br/
Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138).
d) Apreciação e aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna pela alta administração: Instrução
Normativa CGU n.° 5/2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativan-5-de-27-de-agosto-de-2021-342352374.
Prática 128

Avaliação, pela alta administração, dos resultados das atividades de controle e dos trabalhos de auditoria,
determinando, se necessário, adoção de providências pertinentes.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão.
2. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
3. Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos
4. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
Palavras-chave
1. Responsabilização.
2. Supervisão e direcionamento.
3. Auditoria.
4. Controles internos.
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Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Realizar a prestação de contas à sociedade dos resultados de controle e dos trabalhos de auditoria no
reporte anual de forma clara, concisa e precisa com o uso de infográficos: Modelo de Relatório de Gestão
do Governo Federal. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/
guia-de-elaboracao-do-relatorio-de-gestao-2020.htm.
b) Evitar o uso de semânticas vazias e sem clareza da informação. A qualidade da informação servirá
como base para aumentar a produtividade e a eficiência da prestação do serviço público, reduzir
os custos financeiros e operacionais, otimizar processos para mitigar o excesso de burocracia e
implementar inovações. Compreende parte do reporte anual da entidade, representa o accountability e
a transparência à sociedade e demais partes interessadas.
c) Ademais, a entidade construirá um verdadeiro ciclo virtuoso na Administração Pública, visto que
servirá de exemplo para outras instituições. Recomendável abrir oportunidade de benchmarking para
que outras organizações possam conhecer de perto seus processos para criar valor compartilhado
(KREMMER; PORTER, 2013).
Prática 129

Responsabilização, pela alta administração, quanto às políticas e diretrizes para a gestão da organização
e alcance dos resultados previstos.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
Palavras-chave
1. Responsabilização.
2. Gestão por resultados.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Divulgar os resultados institucionais no reporte anual da entidade, tratar dos resultados obtidos de
forma clara, concisa e precisa com o uso de infográficos. Constar o compromisso de responsabilidade
assumida para o próximo ano. Modelo de Relatório de Gestão do Governo Federal disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/guia-de-elaboracao-do-relatorio-degestao-2020.htm.
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Prática 130
Estabelecimento de mecanismos de controle institucional para evitar que preconceitos, vieses ou
conflitos de interesse influenciem as decisões e as ações da alta administração e membros do conselho
de administração ou equivalentes.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
3. Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas.
4. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
5. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
Palavras-chave
1. Cultura organizacional.
2. Gestão do conhecimento.
3. Redução de desigualdades.
4. Controles internos.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Elaborar política de conflito de interesses. Ampliar os estudos acerca dos vieses inconscientes e da
escuta ativa e empática. Convidar especialistas para trazer novos conceitos e práticas inovadoras aos
membros do Conselho e Comitês de governança de forma consistente. O uso de um calendário dedicado
à educação continuada ampliará o repertório de conhecimentos dos agentes de governança.
b) Compor corpo diretivo em caráter multidisciplinar, plural e diverso6 (gênero, faixas etárias distintas,
etnias, áreas de formação e experiências), garantindo a discordância de ideias e o reforço da segurança
psicológica.
c) Ferramentas de gestão de tempo podem ser especialmente úteis a fim de otimizar o tempo dedicado
às exposições de ideias e propostas de soluções, além do uso de ferramentas tecnológicas para realização
de reuniões por meio de videoconferências.

6 Disponpível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Vieses_inconscientes_16_digital.pdf.
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Prática 131
As políticas da entidade consubstanciam uma matriz de autoridade e aprovação para as principais
funções de negócios da organização.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
3. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos.
Palavras-chave
1. Responsabilização.
2. Articulação e coordenação.
3. Transparência.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
O uso da tecnologia para estruturar um sistema de aprovações com base em uma matriz de autoridade e
legitimidade para a tomada de decisão configura-se como bom mecanismo de governança e otimização
de processos.
a) Matriz de responsabilidades Governo da Bahia. Disponível em: https://comprasnet.ba.gov.br/sites/
default/files/anexo_xv_-_matriz_de_responsabilidade_-_11-11-18.pdf.
b) Ministério da Infraestrutura: Matriz RACI. Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/
assuntos/gestao-estrategica/artigos-gestao-estrategica/como-implementar-a-matriz-raci.
Prática 132

Estabelecimento de instâncias internas de governança da organização (como comitê de governança e
de riscos e controles, coordenações ou gerências de governança, de estratégia, de riscos e controles,
de modernização da gestão, dentre outros), garantindo o balanceamento de poder e a segregação de
funções críticas.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público.
3. Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento.
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Palavras-chave
1. Responsabilização.
2. Supervisão e direcionamento.
3. Cultura organizacional.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Cada entidade deve estruturar seu organograma institucional conforme o modelo de governança
adotado. Dispor em seu website, de forma clara, concisa e de fácil acesso ao cidadão, sua estrutura
de governança, onde constará os nomes dos membros do Conselho e dos Comitês, bem como os
documentos de implantação dos respectivos órgãos (portarias, regimentos internos, políticas etc.) e
outras informações relevantes.
b) Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles. Disponivel em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/
acesso-a-informacao/governanca/comite-interno-de-governanca-riscos-e-controles.
Prática 133

Instituição da estrutura de Centro de Governo ou Conselho de Governança.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
3. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
4. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, bem como manter o foco nesse propósito.
5. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
Palavras-chave
1. Articulação e coordenação.
2. Supervisão e direcionamento.
3. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Prefeitura de Maragogi, Lei Municipal n.° 675, de 21 de maio de 2019. Disponível em: https://www.
maragogi.al.leg.br/leis/legislacao-municipal/leis-2018-1/lei-no-675-2019-de-21-de-maio-de-2019.
b) Sugestão leitura de livro IPEA: O Presidente e seu núcleo de governo: a coordenação do Poder Executivo.
Pedro Luiz Costa Cavalcante e Alexandre de Ávila Gomide.
c) Realizar benchmarking para melhorar a compreensão acerca do processo de estruturação do Centro de
Governo e do Conselho de Governança. Após implantar, noticiar às demais instituições (transparência e
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colaboração) sobre seu próprio processo para promover a inteligência coletiva. “Mostre o seu caminho”
(legado).
Prática 134

Estabelecimento de reuniões periódicas para avaliação, monitoramento e direcionamento da gestão,
pela Alta Administração.
Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Institucionalizar estruturas adequadas de governança.
2. Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles.
3. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável.
Palavras-chave
1. Gestão por resultados.
2. Supervisão e direcionamento.
3. Monitoramento e avaliação.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
Pode ser estabelecido juntamente com os Comitês de Governança Municipal ou Estadual.

As reuniões poderão ocorrer de forma virtual, respeitada a vez de fala de cada participante com o uso
da ferramenta adequada para levantar a mão e com a divisão justa de tempo para todos trazerem suas
contribuições e apontamentos.
Prática 135

Estabelecimento e divulgação de canais de comunicação com as diferentes partes interessadas,
assegurando sua efetividade, consideradas as características e possibilidades de acesso de cada públicoalvo.

Resultados esperados com a implementação da boa prática
1. Dialogar com e prestar contas à sociedade.
2. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e
usuários, bem como manter o foco nesse propósito.
3. Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas.
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Palavras-chave
1. Transparência.
2. Participação.
3. Comunicação.
4. Redução de desigualdades.

Exemplos teóricos e práticos relativos à boa prática
a) Desenvolver APP para criação de canal de comunicação direta com o cidadão, de forma que garanta a
segurança da informação e, ao mesmo tempo, seja de fácil manuseio para o cidadão comum7 (vide Mapa
da Empatia - Design Thinking).
b) Campanhas de visitação às populações remotas para viabilizar acesso à informação e mensurar os
pontos a serem melhorados, a fim de garantir o acesso a todos. Importante estabelecer o prazo específico
a ser alcançado. Buscar parceria com escolas de comunicação social e de inovação para encontrar
soluções de benefícios mútuos.

7 Vide Mapa da Empatia - Design Thinking em Brown (2017).
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ÍNDICE REMISSIVO
Resultados Esperados
Assegurar a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos:
– 001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 023; 043; 126.
Assegurar a continuidade das atividades realizadas pela entidade:
– 011; 075; 076; 079; 083; 091; 092; 093; 119; 121; 123; 124; 126.

Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles:
– 015; 026; 037; 040; 043; 061; 062; 063; 066; 067; 068; 072; 078; 094; 097; 098; 099; 117; 118; 119;
120; 133; 134.
Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável:
– 006; 010; 025; 036; 073; 074; 081; 082; 090; 128; 133; 134.

Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade:
– 018; 019; 022; 024; 027; 033; 038; 039; 049; 060; 064; 065; 069; 074; 075; 076; 080; 081; 082; 093;
103; 111; 113; 114; 115; 122.
Dialogar com e prestar contas à sociedade:
– 017; 035; 053; 054; 055; 067; 068; 071; 077; 079; 085; 086; 100; 135.

Estabelecer estruturas e procedimentos que possam agregar valor à organização e gerar valor público:
– 043; 056; 057; 058; 059; 060; 069; 077; 078; 083; 085; 086; 087; 097; 100; 103; 104; 105; 109; 114;
120; 121; 123; 129; 130; 131; 132.
Estratégia corresponde ao processo que transforma a situação organizacional atual (missão) em futura
(Visão), preenchendo suas lacunas:
– 056; 057; 058; 059; 060; 061; 062; 063; 064; 070.
Fomentar a cultura de integridade pública, de maneira abrangente, integrada e permanente, apresentando
caráter preventivo:
– 013; 030; 032; 035; 044; 045; 046; 047; 048; 049; 050; 051; 052; 084; 104; 106; 107; 108.
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Fortalecer a cultura organizacional, aumentando o engajamento:
– 048; 083; 091; 092; 094; 095; 096; 097; 098; 099; 101; 102; 105; 106; 114; 115; 120; 123; 125; 130;
132.
Garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos:
– 025; 051; 079; 080; 084; 088; 107; 108; 117; 118; 130; 131.

Identificar atividades de controles internos eficientes e eficazes na mitigação dos riscos:
– 016; 018; 019; 020; 021; 022; 024; 025; 026; 027; 028; 029; 031; 032; 093; 128.

Institucionalizar estruturas adequadas de governança:
– 015; 033; 034; 038; 039; 062; 063; 065; 066; 068; 070; 081; 082; 100; 103; 107; 108; 110; 111; 112;
113; 116; 122; 125; 128; 129; 132; 133; 134.
Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão:
– 004; 020; 023; 026; 028; 029; 035; 036; 037; 040; 050; 053; 061; 069; 070; 073; 077; 078; 089; 100;
102; 109; 116; 121.
Promover a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos:
– 005; 046; 052; 053; 067; 075; 079; 087; 088; 089; 090; 091; 092; 097; 100; 101; 102; 106; 109; 130;
133.
Promover a redução de desigualdades na implementação das políticas públicas:
– 005; 086; 087; 088; 101; 102; 130; 135.

Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores:
– 017; 039; 048; 072; 081; 082; 083; 091; 092; 093; 094; 095; 096; 098; 099; 102; 105; 106; 110; 111;
112; 115; 116; 119.
Prover condições para que a Unidade de Auditoria agregue valor à gestão:
– 033; 034; 036; 040; 044; 127; 128.

Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e
compreensíveis):
– 021; 028; 079; 088; 089; 100.

Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos envolvidos:
– 053; 054; 055; 071; 079; 084; 085; 098; 131.
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Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e usuários,
bem como manter o foco nesse propósito:
– 005; 008; 052; 077; 085; 086; 087; 088; 089; 100; 101; 115; 133; 135.

Palavras-chave
Articulação e coordenação:
– 004; 005; 020; 038; 069; 077; 078; 082; 089; 095; 100; 109; 131; 133.
Auditoria:
– 010; 025; 033; 034; 036; 037; 040; 043; 044; 127; 128.

Controles internos:
– 016; 018; 019; 020; 022; 023; 024; 025; 026; 027; 028; 029; 031; 032; 039; 075; 093; 117; 128; 130.
Cultura organizacional:
– 083; 091; 092; 094; 095; 096; 097; 098; 099; 101; 102; 106; 114; 115; 119; 120;123; 125; 130; 132.
Comunicação:
– 017; 028; 035; 036; 048; 116; 135.

Gestão de pessoas:
– 072; 074; 091; 092; 094; 098; 099; 102; 108; 117; 118; 119; 121; 122; 123; 124.

Gestão de riscos:
– 001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 023; 032; 040; 043;
126.
Gestão do conhecimento:
– 017; 018; 019; 022; 034; 039; 076; 079; 080; 081; 083; 091; 092; 096; 106; 123; 125; 130.

Gestão por resultados:
– 007; 008; 026; 056; 057; 058; 059; 060; 061; 062; 064; 065; 066; 068; 072; 073; 089; 094; 112; 118;
119; 129; 134.
Inovação:
– 083; 105; 109; 114.
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Integridade:
– 013; 030; 032; 035; 044; 045; 046; 047; 048; 049; 050; 051; 052; 084; 090; 104; 106; 107; 108.

Monitoramento e avaliação:
– 015; 023; 026; 036; 037; 043; 050; 061; 063; 067; 073; 082; 087; 090; 094; 097; 102; 110; 120; 121;
124; 133; 134.
Participação:
– 035; 053; 054; 055; 067; 077; 085; 086; 100; 135.

Planejamento:
– 011; 040; 056; 057; 058; 059; 060; 062; 063; 064; 065; 066; 068; 073; 075; 081; 097; 111; 112; 113.
Prestação de contas:
– 071; 079; 086; 087; 090; 110.

Qualidade da informação:
– 021; 028; 029; 070; 071; 077; 078; 080; 088; 089; 090; 116.
Redução de desigualdades:
– 003; 005; 052; 086; 087; 088; 101; 102; 130; 135.

Responsabilização:
– 027; 038; 046; 051; 052; 074; 075; 081; 082; 084; 103; 104; 107; 108; 110; 114; 115; 120; 126; 128;
129; 131; 132.
Sinergia:
– 005; 069; 070; 077; 078; 083; 085; 089; 100; 109.

Supervisão e direcionamento:
– 025; 033; 092; 093; 094; 103; 105; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 120; 122; 126; 127;
128; 132; 133; 134.
Tecnologia e transformação digital:
– 019; 021; 027; 028; 036.

Transparência:
– 035; 053; 054; 055; 067; 071; 079; 080; 084; 085; 086; 088; 098; 104; 117; 118; 131; 135.
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