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Apresentação

Desde 2017, quando o Decreto n.o 9.203 da Política de Governança foi instituído no âmbito
federal, a governança pública tem avançado com certa velocidade nos estados, municípios e até
mesmo em países da América Latina.

Nesse cenário, a Rede Governança Brasil (RGB), entidade criada em 2019, que reúne cerca
de 400 voluntários atuando em diferentes temáticas para fomentar mecanismos de liderança,
estratégia e controle na administração pública brasileira, tem ganhado cada vez mais força com
um movimento cívico formado por diversos profissionais comprometidos em disseminar a governança pelo país.
É por meio da tese da governança que se tem as diretrizes para implementar ações que
impactam a população, como a prestação de serviços de saúde, educação, transporte, cultura,
meio ambiente, turismo, tecnologia, além das obras públicas, por exemplo.

Com isso, a temática extremamente necessária de interesse público precisa ser cada dia
mais difundida. Esta compilação de entrevistas da RGB com voluntários, profissionais preparados, experientes e de altíssima competência tem como objetivo mostrar ao leitor as diversas
nuances e facetas do processo de governança, na jornada da administração pública e privada.

Os profissionais da Rede são referência no mercado da governança pública e privada. As
entrevistas foram selecionadas a partir do olhar desses especialistas do mercado de governança, e entender que eles têm muitas informações para compartilhar com o público, já que o tema
da governança ainda é pouco difundido no Brasil.

Através dessa troca de experiências, vamos conseguir ainda mais as boas práticas de governança pública, um tema que é tão importante para Administração Pública brasileira. A RGB
tem esse cuidado de levar conhecimento e compartilhar informações.
Por meio das entrevistas dos técnicos e voluntários, pessoas que vivenciam a governança
pública no dia a dia, podemos levar ainda mais esse assunto de forma prática e real, muito além
de um livro, uma obra ou um artigo. No caso, a vivência na prática dessas pessoas que estão multiplicando o conhecimento, e transformando as entrevistas desse compilado em livro.
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Assim, convido a todos, entes público, privados e pessoas interessadas no tema, para se
aventurarem nos diversos olhares sobre a governança. 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,

Fraterno abraço!

Augusto Nardes
Ministro do Tribunal de Contas da União e
Embaixador da Rede Governança Brasil
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Prefácio

A governança, tanto no setor público quanto no privado, é extremamente útil para avaliar,
direcionar e monitorar a atuação e os resultados na administração, com vistas à condução de
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Ela é indispensável, pois
compreende, forçosamente, transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade,
dispositivos de liderança, estratégia e controle, dentre outros.
Buscando fomentar os conhecimentos sobre governança, a Rede Governança Brasil (RGB)
surgiu, por meio de seus voluntários, na qualidade de entidade que auxiliará no fortalecimento
e na implantação da governança no Brasil e no exterior de forma íntegra, ética, transparente e
com foco na entrega de valor à sociedade, contribuindo para um país mais competitivo, além de
desenvolvido social e economicamente de maneira sustentável.

A governança pública tem avançado muito em diversas nações. Aqui no Brasil tem evoluído,
inclusive, por força da administração pública direta e indireta. Os trabalhos realizados, por
exemplo, pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controlagoria-Geral da União (CGU)
têm trazido nova perspectiva também para solidificar a gestão de riscos, controles, sistemas de
integridade e conformidade em âmbito nacional.
Nesse sentido, o presente compendio de valiosas entrevistas foi construído com apreço
especial a toda nação brasileira.

Na qualidade de diretora institucional da RGB, estou sobremaneira honrada em anteambular
esta obra que contém o conjunto de preciosas informações que apoiam, de maneira competente,
as habilidades e as capacidades para ampliação efetiva da percepção sobre governança, gestão
de riscos e compliance.
O voluntário Eduardo Semeghini Paracêncio, logo no nascedouro da RGB, trouxe vigoroso
tônus para a história deste movimento cívico com a publicação periódica de cunho informativo
voltada ao público em geral, a qual fora denominada de RGB Entrevista. Ele organizou, em
conjunto com vários membros e a alta gestão da RGB, uma série de entrevistas coligidas por
autoridades na temática.
A diretoria institucional, assim, buscou, através deste material, simplificar a compreensão
sobre a importância da governança para o cidadão brasileiro e para a representação do que é
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proprietário em nosso país, gerando, por meio da compreensão e cognição, ações positivas de
gestão, de controle interno e externo. Assim, a presente obra oportunizará indivíduos cada dia
mais conscientes e fortalecidos.
Esta obra é um passeio pela visão de olhares astutos. É uma viagem à observação e ao
elevar da mente. Estimula os sentidos e as impressões. Mergulha o leitor na teoria e aquece a
prática e o exercício enérgico voltado à ação com foco em resultados.

Este aglutinado e notório acervo põe o leitor em posição privilegiada, pois anuncia
descobertas. Traz achados! Favorece encontros!
A leitura deste compêndio demonstra que a governança pública e privada garante o
desenvolvimento e alta performance de organizações públicas e privadas, propiciando a
melhoria do desempenho nos mais diversos setores.

Nosso país está demonstrando ao mundo que sua jornada, mesmo que de longa data, está
orientada para o progresso das políticas governamentais, para a apresentação de resultados,
para a realização de trabalhos com fiscalização e para o aprimoramento de programas
governamentais, objetivando atender aos anseios do cidadão brasileiro. Mesmo diante de
inúmeros reveses, há evidências e indicativos da prosperidade e de desenvolvimento nacional
no aprimoramento das práticas administrativas.
O presente material carrega em si clareza, objetividade, uniformidade, linguagem simples e
acessível. Em um mergulho de saberes, cidadãos brasileiros e estrangeiros poderão compreender,
de maneira acessível, como efetivamente implementar sistemas de gestão estabelecidos em
governança, riscos e compliance.

Este material traz para o leitor a visão panorâmica e aprofundada desta temática tão
instigante, ultrapassando fronteiras, estimulando a superação de desafios. Escapa do modismo
pela verticalização do conteúdo e pelo horizonte intelectual exposto.

Por ser uma obra coletiva, resultado do esforço de membros voluntários da RGB, há
riquezas e tesouros insculpidos em palavras. Frases norteiam reflexões. Parágrafos trazem
metodologias aplicáveis, extensíveis, modeláveis, apropriadas e convenientes para fortalecer
o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições, com real e
verdadeiro planejamento, liderança e monitoramento, que precisam ser aplicados, de fato, com
vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse de toda sociedade.
Além de “fazer o bem”, além de aplicar as “boas e melhores práticas”, todos os atores, todas
as partes relacionadas e inseridas no veio nacional e internacional precisam “fazer o certo”. Não
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basta cumprir normas. Tornou-se imperioso envolver gestão pública, gestão privada e cidadãos
na conscientização e na mudança de cultura.

A governança é uma jornada para a prosperidade. É o caminho para o desenvolvimento e o
progresso. É a resposta para que haja a inclusão e a diversidade.
Assim, esta coletânea trará a você ferramentas positivas!

Você é nosso convidado para apreciar estes textos que foram elaborados e construídos
com muito carinho e dedicação para você.

Elise Brites
Diretora Institucional da Rede Governança Brasil - RGB
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“A administração pública precisa
de gestores mais ousados”,
diz coordenadora da RGB
11 de agosto de 2021

A RGB Entrevista Andreia Rego, assessora-chefe da Assessoria de Apoio
Gerencial da Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal. coordenadora da
RGB, professora e mentora do Instituto de Comunicação Verbalize. Confira!

Andreia Rego é assessora-chefe da Assessoria de Apoio Gerencial da Diretoria-Geral do STF.
Formada em Comunicação com MBA em Estratégia Empresarial, foi gerente no STF-Med, assessora na Assessoria de Administração e coordenadora na Secretaria de Gestão Estratégica do
STF. Possui experiência em outros órgãos, como o Ibama, e em empresas da iniciativa privada.
É voluntária na RGB e mentora de liderança, comunicação e desenvolvimento profissional.
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***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Andreia Rego (AR) – Atualmente, fala-se muito sobre a centralidade do cliente como fator determinante para a manutenção das organizações nesse mundo em constante transformação,
que nada mais é do que considerar o cliente no desenvolvimento da cadeia de valor de empresas e órgãos e tê-lo como referência para as tomadas de decisão. Dito isso, governança seria os
instrumentos que venham a garantir esse foco do cliente, o que ele espera dos nossos órgãos
públicos e, dentro dessa perspectiva, existe uma premissa muito forte, que é a relação de confiança. O que nossos cidadãos e clientes esperam de nós para que possamos prestar nossos
serviços com agilidade, confiabilidade e credibilidade? Isso é governança.
Existe a definição clássica do TCU, que referencia aos mecanismos de liderança, estratégia e controle. O que precisamos sempre nos questionar é: estamos mesmo considerando os três pilares
dentro de uma atuação coordenada nas nossas tomadas de decisão e na estruturação da nossa
arquitetura organizacional? Precisamos ser amantes da verdade e nos questionar sempre se
estamos agregando valor e buscando o equilíbrio desse tripé.
RGB – Como surgiu o seu interesse por governança e gestão de riscos?

AR – Mais que um interesse, trata-se de uma necessidade básica do gestor compromissado com
a coisa pública e com os objetivos da organização. Acredito muito na governança e na gestão de
riscos como instrumentos de apoio ao alcance dos resultados com eficiência, eficácia e garantias tanto para o órgão quanto para o gestor. A gestão de riscos, por exemplo, serve como meio
de proteção aos gestores que buscam inovar. Muitas vezes, com receio e sem uma estruturação
clara dos riscos em que ele incorre, o gestor fica sem saber como atuar para minimizá-los ou até
mesmo para refletir se os resultados compensam e os riscos podem ser assumidos. Com receio,
muitos optam pelo caminho mais conhecido ou mesmo pela inércia. A administração pública
precisa de gestores mais ousados, mais protagonistas e mais proativos; para tanto, precisamos
resguardá-los.
RGB – Qual a relação entre a boa governança e a gestão de riscos? Você poderia comentar
um caso concreto de implantação da gestão de riscos e os resultados alcançados?
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AR – Um trabalho muito interessante que fizemos, em 2020, foi o levantamento dos riscos dos
projetos estratégicos da organização. Alguns trouxeram resultados práticos para tratamentos
tempestivos de forma a aumentar o alcance dos objetivos do projeto, mas houve uma identificação de um projeto em específico que demonstrou que, se o trabalho de mapeamento tivesse
ocorrido antes da efetiva contratação, alguns riscos teriam sido evitados, ou seja, foi uma comprovação da importância da realização prévia da gestão de riscos e de outros mecanismos de
gestão. Como resultado, foi possível realizar ajustes nos requisitos para que a contratação ficasse mais aderente à necessidade da unidade, e serviu de grande aprendizado para reforçar a
necessidade de reflexões e aprofundamento dos problemas antes da efetiva busca por soluções
tecnológicas.
RGB – O que é e como surgiu o documento Riscos gerais em projeto?

AR – Na verdade, foi um resultado natural do trabalho que realizamos de identificação dos riscos
nos projetos estratégicos. Foi possível perceber que alguns riscos eram inerentes a qualquer iniciativa de projeto, independente da sua temática e área de atuação. Quando percebemos esse
comportamento, logo lembramos do Riscos e controles nas aquisições (RCA) do TCU, que são
riscos inerentes aos processos de contratações. Então, veio a ideia de fazermos algo semelhante
para projetos com o objetivo de ter uma cartilha lúdica com os principais riscos, que permitisse
ao gestor refletir sobre possíveis controles e tratamentos antes mesmo de o projeto ser iniciado, aumentando assim as chances de sucesso da iniciativa e minimizando as chances de materialização desses riscos, principalmente por desconhecimento ou pela realização da gestão de
riscos tardiamente.
RGB – Quais são, na sua visão, os maiores desafios para a prática da liderança no setor
público em teletrabalho? A gestão em home office deve ser diferente daquela praticada
no presencial?

AR – Assim como falamos sobre a relação de confiança do cidadão com as organizações públicas, esse também é um desafio encontrado e uma relação a ser buscada pelos gestores públicos
com suas equipes. Mesmo no presencial, não há mais espaço para a antiga forma de gestão de
“comando e controle”, e sim para relações de confiança, acompanhamento de entregas de valor
e estabelecimento de fluxos de comunicação fluidos e constantes. Claro, esses fatores tornam-se
mais desafiantes para o líder que está distante, que não está ali vendo o esforço do seu servidor,
que não está vendo de perto a condição de saúde e energia dele, mas acredito que estamos passando por um momento de adaptação. O desafio, claro, foi potencializado pela pandemia que
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colocou, sob a responsabilidade dos líderes, seu próprio aprendizado, adaptação da sua equipe
e gestão de todas essas emoções também, as dele e de todos. É um momento para muita humildade e empatia.

No livro Gestão do amanhã, os autores falam sobre a transição das radionovelas para as telenovelas. No início, as telenovelas foram feitas exatamente no mesmo formato das radionovelas,
ou seja, os atores sentavam em cadeiras e liam suas falas, pois as pessoas ainda não tinham se
atentado para a quantidade de recursos que o novo formato poderia trazer. Trago essa analogia
para que possamos entender que muito ainda deverá ser feito, que ainda estamos aprendendo e
que erros irão acontecer. Faz parte do processo, não podemos jamais condenar os novos formatos porque ainda estamos em transição ou porque não alcançamos um ideal. Não dá para andar
para trás, agora é aprender, testar e ajustar continuamente.
RGB – Na sua opinião, quais competências serão mais valorizadas nos servidores públicos
nos próximos cinco anos?

AR – A velocidade das transformações ocorridas no mundo tem aproximado cada vez mais serviços públicos e iniciativa privada. A estabilidade não existe mais, e o cidadão, que é o endereçado dos nossos serviços, está acostumado com atendimentos cada vez mais ágeis, acessíveis
e intuitivos. Precisamos atender a esse cidadão, que cobrará de nós, cada vez mais, por nossa
capacidade de resposta nesses moldes. Assim como precisamos buscar essa adaptação, também
precisamos construir um ambiente mais humanizado, conhecer mais nossa organização e nossos indivíduos, além de buscar aprendizado direta e constantemente; não dá mais para colocar
a responsabilidade somente sobre a organização pelo nosso próprio desenvolvimento. Falando
em competências, eu te diria capacidade de aprender, estar aberto a mudanças, ser um conector
de ideias e pessoas, ser um bom comunicador, ser ágil e adaptável, mas principalmente humilde
e disposto a desenvolver, a qualquer tempo, novas competências requeridas, algumas de que
talvez nunca tenhamos ouvido falar. Bem-vindo ao futuro.
RGB – Você é conhecida por ser uma leitora voraz. Qual livro sobre gestão mais te marcou? E por quê?

AR – Só um? Vou falar dois, não, três (risos). Um livro sobre liderança que indico muito é o Liderança e propósito, de Fred Kofman, vice-presidente de desenvolvimento do Linkedin. Ele traz
um conceito de liderança que ressoa muito pra mim, que é a liderança como instrumento de
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conexão entre as pessoas; ele a trata como um chamado e uma missão de servir a um propósito
maior.

O segundo livro seria A essência de Peter Drucker. Uma visão para o futuro, de Elizabeth Haas
Edersheim. Ela retrata a mentalidade desse grande guru da gestão. É impressionante como ele
era um visionário e tinha uma sensibilidade diferenciada, ele já falava sobre a importância da
gestão do conhecimento e do aprendizado desde a década de 1960 e se angustiava com a desconsideração do fator humano nas teorias de administração.
Terceiro e último é o já comentado anteriormente Gestão do amanhã, de Salibi Neto e Sandro
Magaldi, uma dupla brasileira de grande referência e que tem publicado livros interessantíssimos e necessários para o nosso contexto atual.
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Nardes: governança prioriza resultados e
alcance aos mais necessitados
RGB Entrevista João Augusto Ribeiro Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União.

Augusto Nardes é ministro do Tribunal de Contas da União desde 2005. É formado em Administração
de Empresas, tem mestrado em Estudos do Desenvolvimento, foi deputado estadual por duas
vezes e três vezes deputado federal. Foi presidente do TCU no biênio 2013-2014, oportunidade
em que pôde implantar, entre outros conceitos, a especialização das unidades técnicas e as
auditorias coordenadas. Foi presidente da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) na primeira vez em que o Brasil exerceu a presidência da
organização, criada há mais de 50 anos para congregar as entidades de fiscalização superior da
América Latina e do Caribe. Nardes é o fundador e embaixador da Rede Governança Brasil.

REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

19

***
RGB – Ministro, o senhor tem acompanhado o tema governança há mais de 10 anos.
Qual sua avaliação sobre a evolução da governança no setor público brasileiro na última
década?
Augusto Nardes (AN) – De fato, desde 2012, quando me preparava para assumir a presidência
do Tribunal de Contas da União (TCU), estabeleci, primeiro, a melhoria da governança pública
como uma diretriz estratégica do tribunal no biênio 2013/2014. Nesse período, lançamos as
obras Governança Pública: o desafio do Brasil (escrita por mim e dois de meus assessores) e Da
governança à esperança (de minha autoria única).
Depois de minha gestão à frente do TCU, continuei tratando do tema nos processos de minha
relatoria no tribunal e, recentemente, fundamos a Rede Governança Brasil (RGB), quando essa
batalha ganhou, com o auxílio de tantos amigos que trabalham de forma voluntária, contornos
nacionais e internacionais.

A evolução da governança pública é inequívoca desde que iniciamos essa cruzada. O ponto de
inflexão, acredito, foi a edição do Decreto n. 9.203/2017, por meio do qual o governo Michel
Temer lançou a Política de Governança Pública no âmbito federal. Foi uma negociação intensa
com os técnicos dos principais ministérios do centro de governo, com todo o apoio do presidente
da República, à época. A partir de uma minuta preparada por um grupo de trabalho do TCU,
coordenado pelo meu gabinete, conseguimos que o governo federal estabelecesse, por meio do
decreto, princípios, diretrizes, mecanismos e práticas de governança no âmbito federal, que,
acredito, agora não têm caminho de volta.
Esse modelo federal tem sido assimilado aos poucos por estados e municípios, com o apoio da
Rede Governança Brasil, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)
e do Instituto Rui Barbosa (IRB). Os demais poderes também têm manifestado interesse em
evoluir na governança pública. Assim, em breve poderemos ter mais esperança quanto aos
destinos do país, que utilizará de forma generalizada, acredito, um modelo de governança à
altura de sua grandeza.
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RGB – Em 2021, o Decreto n. 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, completará quatro anos.
Qual sua percepção sobre a aplicação desse normativo até o momento?
AN – Desde que foi editado o Decreto n. 9.203/2017, os diversos ministérios e órgãos da
administração autárquica e fundacional têm se preparado para implementar a política de
governança pública. Hoje, praticamente todas as organizações federais já dispõem de um
comitê interno de governança que, segundo o decreto, tem a atribuição de implementar, de
forma contínua e duradoura, as diretrizes, os mecanismos e as práticas de liderança, estratégia e
controle que otimizarão os resultados esperados pela população na saúde, educação, segurança
pública, infraestrutura, entre outras.

Assim, minha percepção sobre a aplicação do decreto é positiva, embora eu sempre espere
um pouco mais de celeridade nesse processo. Por isso, tenho promovido com ministros e alta
liderança desse governo, assim como já havia feito no governo anterior, eventos para que todos
fiquem cada vez mais engajados com a implementação da governança.

Embora seja otimista quanto à aplicação do decreto, na governança pública aprendemos que não
bastam nossas percepções. É preciso trabalhar com evidências, com indicadores de desempenho
para fazer nossas avaliações. Por isso, respaldo esse meu otimismo com os números, agora de
2021, do índice integrado de governança e gestão públicas – iGG 2021.
Apurado pelo TCU, o iGG 2021 mostra uma melhoria nas capacidades de governança e gestão
das organizações em relação a 2018, que já havia sido melhor do que 2017. Conforme demonstra
o gráfico a seguir (coluna mais à esquerda), o número de organizações com iGG em estágio
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aprimorado passou de 8% para 18%; em estágio intermediário, de 44% para 60%; e reduziuse de 48% para 22% as organizações no estágio inicial ou inexistente. Analisando-se um a um
os ministérios, percebe-se, igualmente, a mesma melhoria nos números de 2018 para 2021. Os
dados sobre o iGG podem ser consultados na página do TCU.1

RGB – O senhor tem acompanhado atentamente o desempenho da educação brasileira.
Qual a sua visão sobre a governança das instituições públicas educacionais do Brasil hoje?

AN – Lançando mão ainda do iGG 2021, nota-se uma evolução de governo e gestão do Ministério
da Educação. O gráfico a seguir mostra isso, na comparação entre a linha preta (2018) e a linha
azul (2021).

Não obstante, a governança das instituições públicas educacionais não é competência do
Ministério da Educação, mas da alta liderança de cada uma delas, conforme preconiza o art. 6.º
do Decreto n. 9.203/2017. Assim, para termos uma exata noção da realidade de cada uma delas,
é necessário consultar o iGG 2021 na página do TCU, como já indicado acima.
1 Ver: https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/.
REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

22

Embora possamos verificar, a partir dessa pesquisa, a evolução de uma ou outra instituição, é
notório que há um longo caminho ainda a ser perseguido no conjunto de todas elas. Existem
inclusive instituições, conforme pude constatar em visitas que estou realizando em algumas
universidades, que sequer tiveram condições de responder ao questionário do iGG, dado o grau
de afastamento dos conceitos da governança pública.

Tendo em vista essa situação, iniciamos no TCU uma grande fiscalização para verificar a
efetividade e eficiência de nossas universidades. Também estou formatando, em conjunto
com a Casa Civil da Presidência da República, um modelo de evento com a alta liderança das
universidades e demais instituições educacionais federais, com o objetivo de disseminar os
conceitos de governança e facilitar a implementação da política de governança pública nesse
importante seguimento do setor público brasileiro.
Nessas instituições educacionais, é certo que a autonomia é fundamental para a consecução dos
objetivos de ensino. Mas é inequívoco também que a implementação de boas práticas, como
a formação do comitê interno de governança, a gestão de riscos, o planejamento estratégico,
a auditoria e controle interno efetivos, entre outras boas práticas, em nada obstam a sua
autonomia, e é isso que precisamos debater nesses novos eventos.
RGB – Na sua opinião, quais foram os principais ensinamentos da pandemia da Covid-19
para o setor público brasileiro?

AN – O principal ensinamento deixado pela pandemia talvez seja a importância do Estado em
situações de guerra, como a que vivemos nesses dois anos. Em momentos atípicos como esse,
não se discute o tamanho do Estado e se ele deve ou não existir, mas sim como ele deve atuar.

Estados grandes, assim como grandes empresas, sempre representam maiores riscos. Por isso,
estados menores têm mais chances de entregar aquilo que a população espera em setores
estratégicos, como saúde e educação. Mas se eu tenho mais necessidade de mais Estado em
determinados momentos, como em uma pandemia, a única chance de que isso de fato tenha os
efeitos esperados é uma governança adequada para disciplinar a sua atuação, para dar maior
garantia de que a vontade do dono, do “principal”, na tese da governança, será prioridade na
atuação dos agentes públicos, incluindo aí o presidente da república, governadores e prefeitos.
Ao me pronunciar no 5.º Fórum de Controle, ocorrido no início de novembro de 2021, tive
oportunidade de dizer que o Brasil não foi nada bem na pandemia. O país não deveria apresentar,
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como apresenta hoje, um número tão expressivo de mortes e contaminações. Se tivéssemos tido
uma organização, com planejamento estratégico e gestão de riscos mais ampliada, poderíamos
ter evitado muitos erros. Falhamos clamorosamente na transversalidade das políticas de saúde
entre os governos federal, estaduais e municipais. E entre as providências que dependiam da
intervenção do Judiciário e Legislativo.
O que nos deixa um pouco decepcionados é que o governo federal, grande coordenador da saúde
brasileira, por decisão constitucional, já havia percorrido um bom caminho para que todas essas
práticas fossem concretizadas. Mas a pandemia nos ensinou o fundamental da governança, que
são os resultados. Sem resultados, a governança é uma palavra morta. Nada adianta termos as
melhores práticas de liderança, estratégia e controle. De pouco vale montarmos as melhores
estruturas e processos para dar mais coerência e coordenação em nossas políticas transversais,
se nas oportunidades que temos para colocar tudo isso em prática, interesses políticos ou outros
menos nobres obstam nossa atuação coerente e coordenada.

Essa lição da saúde, na pandemia, tem que ser aproveitada agora na educação. Um dos grandes
desafios do Brasil, no pós-pandemia, é acelerar suas ações para recuperar o que perdemos na
nossa educação pública, que não teve as mesmas condições que o ensino privado, durante a
pandemia, de manter suas atividades de uma forma normal.
Dessa forma, como a coordenação das políticas de educação, assim como a da saúde, cabe ao
governo federal, há que se acelerar a articulação com estados e municípios para que essas
políticas possam ter coerência e coordenação, de forma que os resultados no setor educacional
possam dar ao Brasil maiores chances de desenvolvimento.
RGB – Quais serão os principais objetivos da Rede Governança Brasil para 2022?

AN – O principal objetivo para 2022, sem sombra de dúvida, é trabalharmos para terminar o
planejamento estratégico de todos os comitês e como oportunidade de oferecer essas sugestões
para os novos governantes... esse é o tema número um! Concluirmos o planejamento estratégico
para oferecer sugestões aos eleitos em 2022.
RGB – 2023 será o primeiro ano de mandato de diversos governadores. Como o senhor vê
a aplicação da governança nos estados brasileiros?
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AN – É de suma importância que os novos governadores continuem a nos apoiar nessa batalha
pela boa governança pública. Em uma República Federativa, como é o Brasil, os estados têm
suas atribuições e competências que não podem ser violadas nem mesmo pelo líder máximo da
nação. Mas os estados não podem também renunciar à liderança e à coordenação federal, sob
pena do insucesso generalizado de nossas políticas públicas.
Em várias políticas públicas, como saúde e educação, há um compartilhamento de competências.
Em algumas delas, a coordenação é da União. Sem essa coordenação, deixamos de ser um navio
que ruma para o futuro para ser pequenas embarcações individuais que não sabem para onde
seguir. É preciso conciliação e responsabilidade pública para manter o país em sua rota.

Por sermos uma federação, não podemos pensar governança de forma isolada. Temos que unir
todos em prol dessa batalha, para que o país caminhe de forma uniforme, com um norte comum
a guiar os estados que, embora com suas peculiaridades e independência, compõem um todo, a
República Federativa do Brasil.

Nesse sentido, e voltando à questão anterior, a pandemia nos ensinou muito e é preciso assimilar
essas lições. Não poderíamos ter caminhado, como caminhamos nesses dois últimos anos,
desarticulados, descoordenados. A população não pode ficar à deriva, ouvindo orientações
contraditórias das lideranças que nos governam e, com isso, sofrer consequências danosas,
como a perda de suas vidas.

Essa coesão, coerência, transversalidade nas ações, sem desperdício de esforços de nenhuma
das partes, para termos mais e melhores resultados, pode ser mais facilmente alcançada com
uma boa governança.

Por isso concebemos, na minuta que depois se transformou no Decreto n. 9.203/2017, no
âmbito federal, os comitês interministeriais de governança, os CIGs. Esses CIGs têm o papel
de coordenar outros comitês, formados em cada ministério ou instituição da administração
autárquica e fundacional. Os comitês de cada ministério induzem às boas práticas de governança
e estabelecem prioridades e metas a serem cumpridas. Continuamente, esses comitês municiam
os CIGs com informações sobre o que está dando certo e sobre a necessidade de correção de
rumos, antes que a nave encontre um iceberg.
Esse modelo de coordenação e coerência, de planejamento estratégico, de gestão de riscos,
de prestação de contas, de transparência, em prol de melhores resultados, deve ser aplicado
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imediatamente pelos governadores eleitos. Com esse modelo, todos eles terão mais chances de
cumprir suas promessas de campanha, de ter mais sucesso em suas gestões.
RGB – Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que trabalham com a
governança no setor público brasileiro?

AN – A mensagem é de esperança. No país e no setor público brasileiro. Cada vez mais pessoas,
exercendo suas atribuições de servidor público ou trabalhando de forma voluntária, estão
entendendo a importância da boa governança para que o Brasil cresça e se desenvolva.
Isso tem um efeito multiplicador importante, pois não basta que o Governo Federal implante
boas práticas para governar melhor. É necessário que essa ideia seja amplamente utilizada em
estados e em municípios, onde a vida, na verdade, acontece. E hoje, o Tribunal de Contas da
União e os demais tribunais de contas brasileiros, a Atricon, o IRB e a Rede Governança Brasil
podem liderar um grande movimento brasileiro para termos mais chances de implementar a
boa governança de uma forma generalizada.
A boa governança pública contribuirá, de forma definitiva, para que o país vire de vez essa
página da corrupção generalizada que vinha nos roubando a esperança de sermos um país
desenvolvido.

Mas além de combater a corrupção, antes mesmo que ela ocorra, de forma preventiva, é
necessário que as boas práticas de liderança e estratégia induzam os gestores honestos a serem
também eficazes e efetivos.
E a boa governança pública prioriza muito os resultados gerados com os tributos retirados
da população. Ser honesto é uma premissa!!! Mas ainda é pouco! É preciso transformar, de
forma eficiente, o tributo cobrado em grandes soluções para a sociedade como um todo, mas
especialmente para aqueles que mais precisam.
Com todos trabalhando em prol de resultados consistentes nas áreas de saúde, educação,
segurança pública, infraestrutura, aos poucos vamos criando um ciclo virtuoso para que façamos
mais políticas públicas com cada vez menos impostos.
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Especialista destaca 5 principais dúvidas
sobre governança pública
14 de julho de 2021

A RGB Entrevista Bruno Affonso, mestre e especialista em Administração
Pública e editor do Ementário de Gestão Pública. Confira!

Bruno Affonso é mestre e especialista em Administração Pública
e editor do Ementário de Gestão Pública.
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***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público? Quais são os principais desafios
da implementação da governança nos órgãos públicos brasileiros?
Bruno Affonso (BA) – Uma maneira prática de delinear os mecanismos do trinômio liderançaestratégia-controle, que são mecanismos centrais na conceituação do que é governança no
setor público. Envolve compreender a governança como o desafio proposto ao gestor público
de recrutar e desenvolver pessoas com o perfil certo e alocá-las nas posições certas, para que
assim possam realizar atividades que contribuam para o atingimento dos objetivos formulados
dentro de uma estratégia para aquela organização, deixando, porém, de realizar atividades que
desviam ou impedem o atingimento desses objetivos, para que seja possível à sociedade, direta
ou indiretamente, avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão. Uma abordagem prática,
material e tangível de governança é fundamental para aumentar as chances de seus mecanismos
produzirem resultados positivos para os cidadãos.
RGB – Como surgiu o seu interesse pelo tema?

BA – Os órgãos de controle foram indutores do tema, no curso do que se convencionou chamar
de hiato gerencial: o aprofundamento da assimetria de capacidades institucionais (gerenciais,
burocráticas, orçamentárias) verificada entre os diversos órgãos e entidades da administração
pública. Em um determinado momento, no exercício do controle, constatou-se que muito do
que era planejado não era executado em conformidade com o previsto, sendo ineficaz a atuação
apenas sobre as consequências. Ficava, assim, evidenciada a necessidade de se investir em
mudanças nas causas, na superestrutura de liderança, estratégia e controle. Penso que o interesse
surgiu com o privilégio de poder vivenciar, profissional e academicamente, tais fenômenos, com
foco em como isso pode ser revertido em entregas à sociedade contribuinte.
RGB – Você tem ministrado cursos sobre governança no setor público. Quais são as dúvidas
mais comuns dos alunos nessas capacitações?

BA – Uma dúvida central está relacionada com a própria definição de governança. Ela possui
matriz etimológica em comum com outras expressões utilizadas no cotidiano (como governar,
governo, governabilidade), além de uma dispersão conceitual dada pela literatura. De uma
maneira geral, temos pelo menos cinco núcleos de significado para o conceito de governança
que possuem alguma interface com o setor público.
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O primeiro, que considero o principal, do qual todos os demais derivam, é uma abstração: a
compreensão de governança enquanto algo em uma organização estatal (fatos, valores e normas)
que possua aptidão para atenuar o conflito de interesses no setor público.

O segundo, que complementa o primeiro como sua versão aplicada, dispõe sobre governança
como medida de capacidades para desenvolver o ciclo de políticas públicas. São os “mecanismos
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a
atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade”, assim como definido pelo Tribunal de Contas da União no Referencial
Básico de Governança e absorvido pelo Decreto n.º 9.203/2017, pela Instrução Normativa
Conjunta n.º 01/2016 e pelo Guia da Política de Governança Pública, documento referencial que
sintetiza e organiza o conteúdo dos anteriores.

Em terceiro lugar, algumas normas trazem a ideia complementar de governança corporativa
relacionada a mercado de capitais, que vai trazer elementos típicos daquele contexto, como o
relacionamento com investidores, proteção de direitos de partes interessadas e maximização de
resultados econômico-sociais, em um esforço declarado de aproximar as estatais das melhores
práticas de governança e gestão reconhecidas pelo setor privado, como previsto, por exemplo,
nos Decreto n.º 9.188/2017 e n.º 6.021/2007, e na própria Lei das Estatais.
Em quarto, há referência na legislação a um conceito de governança horizontal, enquanto arranjos
estabelecidos para permitir a participação de interessados na formulação e, eventualmente, na
gestão de uma política pública, em termos de compartilhamento de responsabilidades e ações.
É o caso, por exemplo, do Estatuto da Metrópole e do Marco Civil da Internet.

Por fim, um quinto e último núcleo de significado, de menor densidade, mas ainda muito
recorrente, alude a governança como um sinônimo do exercício de um determinado processo
gerencial, fruto provável dessa multiplicidade de significados. Governança de um determinado
objeto seria, portanto, o ato ou efeito de gerenciar esse objeto.
RGB – Há muitas dúvidas quanto ao papel da segunda linha no modelo de três linhas,
que agora não contempla mais a palavra defesa. Como você considera que deva ser a
atuação da segunda linha no serviço público e até onde seu papel não se confunde com o
da terceira linha, a auditoria?
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BA – Os especialistas têm defendido a compreensão da segunda linha da gestão como um
conjunto de instâncias e funcionalidades – departamentalizadas ou não – responsáveis por
funções gerenciais como supervisão, orientação, conformidade e revisão. A segunda linha
acaba sendo definida residualmente, por exclusão: não é aquela que executa ordinariamente
os processos de trabalho de uma organização (primeira linha), nem é a que os avalia de forma
independente e objetiva (terceira linha). Tem sido uma boa prática a atribuição de funções
de segunda linha a uma subunidade organizacional, que poderá padronizar, por exemplo, o
exercício da conformidade sobre as diversas transações executadas.
Importante destacar a importância do princípio da não supressão das linhas, trazido pela
doutrina, o qual informa que elas deverão ser segregadas, ter seus papéis definidos e atuação
integrada e comunicante, de modo a evitar lacunas e/ou sobreposições nas atividades de
controle.
RGB – O que é o Ementário de Gestão Pública (EGP)? Quais os objetivos do EGP para os
próximos 5 anos?

BA – O Ementário é um serviço de utilidade pública colocado à disposição da sociedade brasileira
desde 2005, consistente na curadoria de informações extraídas de diários oficiais, acórdãos
do Tribunal de Contas da União, periódicos científicos e outras fontes de informação úteis e
relevantes. Pode ser recebido por e-mail, whatsapp ou acompanhado pelas redes sociais.

Parte da premissa de que o profissional do setor público deve desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes específicas em relação ao objeto de seu trabalho, além de firmar o
compromisso ético de manter-se a par das normas que regem o seu ofício, de modo que
informar e gerir o conhecimento produzido, permitindo consultas e seu aproveitamento onde
for conveniente e oportuno para este profissional é a principal missão desse trabalho. Possui
também potencialidade preventiva, na medida em que permite incorporar, ao processo decisório,
experiências negativas e positivas de outros gestores.
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Bruno Ferola aponta “nível de cuidado”
sobre Lei Geral de Proteção de Dados
7 de jul. de 2021

Perguntas de Thiago Mendes Rodrigues e Eduardo Paracêncio contribuíram para o RGB
Entrevista, espaço criado pela Rede Governança Brasil para saber um pouco mais sobre
a opinião e o conhecimento das carreiras dos colaboradores voluntários da organização
não governamental que, desta feita, apresenta a entrevista com o advogado e membro
dos comitês de Integridade, Riscos e LGPD da RGB. Confira!

Bruno Ferola é advogado. Formado em Direito pela PUC-SP, pós-graduado em Compliance
e mestrando em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). É vice-presidente
da Associação Nacional de Compliance (Anaco); membro da Rede Governança Brasil (RGB)
dos comitês de Integridade, Riscos e LGPD; e voluntário do projeto Constituição nas
Escolas. Atuou por 13 anos em empresas relevantes, como Banco do Brasil, Pinheiro
Neto, Ambev, Telefônica e PwC. Possui expertise nas áreas de compliance anticorrupção
e criminal, M&A, proteção de dados e em projetos que envolvem investigações de fraudes
corporativas, apropriação indébita de ativos, due diligence anticorrupção, implementação
de programas de conformidade antifraude e anticorrupção e proteção de dados.
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***
RGB – Na sua visão, quais são os maiores desafios na implementação da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) nas empresas e no setor público? Qual o risco de insegurança
jurídica e de judicialização sobre a LGPD nos próximos meses?
Bruno Ferola (BF) – Acredito que, em ambos os casos, um dos maiores desafios dizem
respeito à dificuldade de conscientizar as pessoas quanto ao nível de cuidado que devem ter
ao tratar dados. A definição de tratamento de dados está no artigo 5.o, inciso X, da LGPD, o
qual define tratamento como “toda operação realizada com dados pessoais, como as que se
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”.

Dessa forma, o tratamento de dados envolve todo e qualquer tipo de dado pessoal dentro da
rotina de uma pessoa jurídica, seja de direito privado, seja de direito público. O empresário
ou o servidor, ao realizar qualquer operação que envolva dados pessoais como nome, CPF,
telefone, e-mail e entre outros, seja de forma física ou digital, está sujeito à nova Lei Geral de
Proteção de Dados. Podemos citar, por exemplo, um simples cadastro na recepção de um prédio
ou até mesmo o preenchimento de um formulário de solicitação para emissão de uma certidão.
Logo, a conscientização de todos aqueles que de alguma forma tratam dados deve ser realizada
mediante ações efetivas, como treinamentos, comunicações e canais de dúvidas.
No que tange os riscos relativos à insegurança jurídica e à judicialização sobre a LGPD, são
riscos reais. Entretanto, tal insegurança tende a ser mitigada, já que cada dia mais a LGPD vem
ganhando espaço nas discussões da sociedade civil e das instituições públicas. Além disso, a
própria Autoridade Nacional vem utilizando cada vez mais sua competência orientativa para
elaborar guias e manuais sobre o assunto, de forma a informar a sociedade acerca de conceitos e
diretrizes de aplicação da referida lei, afastando o entendimento inicial de que sua função seria
apenas punir irregularidades no tratamento de dados.
Em relação à judicialização da LGPD, trata-se de um cenário real e já esperado, sobretudo após
a inclusão da proteção de dados no rol de direitos fundamentais. O fenômeno da judicialização
de direitos é uma resposta típica à elaboração de novas normas, e deve ser visto como um sinal
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de alerta aos agentes de tratamento, que estarão sujeitos a cobranças cada vez mais frequentes
e rigorosas sobre suas atividades.

Assim, como forma de se evitar tais consequências, o primeiro e mais eficiente passo a ser
conduzido por agentes de tratamento é, logicamente, a própria adequação à lei. Somente com
as organizações efetivamente preparadas para o tratamento de dados seguro e responsável, as
chances de judicialização de demandas serão naturalmente reduzidas, uma vez que também
serão mitigados os riscos de incidentes com dados pessoais. No entanto, não se pode falar em
uma blindagem total contra demandas judiciais, sobretudo pela inafastabilidade da jurisdição,
também consagrada enquanto direito fundamental.
RGB – Com a publicação da agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), diversos pontos essenciais da LGPD vêm sendo definidos. No entanto, em
sua opinião, quais medidas a ANPD ainda deve adotar para fomentar a cultura de dados
na sociedade?

BF – A ANPD exerce um papel de suma importância para o cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e sua estruturação há de ser celebrada. No entanto, como já pontuado pelo presidente
da ANPD, a mera aplicação de sanções, mesmo que de forma bastante rigorosa, não é a melhor
ferramenta para difundir rapidamente a cultura de dados na sociedade.
Sendo assim, creio que a Autoridade Nacional deve manter suas iniciativas de instrução e
aculturamento da população quanto à importância da lei e à necessidade de sua aplicação,
não somente para evitar penalidades, mas também para criar uma cultura de proteção de
dados que prestigie a privacidade de todos, haja vista os perigos embutidos na divulgação e no
armazenamento irrestrito de tais informações.

Um ponto importante de fomento da cultura de proteção de dados é a elaboração da cartilha de
Governança de dados para municípios, elaborada pelo comitê da LGPD da Rede de Governança
Brasil (RGB), liderado pelo advogado especialista no tema, Lucas Paglia, e pelo Fábio Xavier, que
teve seu lançamento no dia 29 de novembro de 2021.

O material, que tem como intuito a implementação da cultura de proteção de dados nos municípios
e garantir a conformidade com da Lei n. 13.709/18 a partir das diretrizes da governança, foi
produzido pela RGB em parceria com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance
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Público (IGCP) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), sendo publicado pela
Editora Mente Aberta.
RGB – Quais benefícios práticos a sociedade pode esperar com a LGPD?

BF – Desde a sua concepção, a LGPD representou um grande avanço, sobretudo neste momento
em que os meios tecnológicos se tornaram ainda mais essenciais para a manutenção das nossas
relações em sociedade. A LGPD, dentre outros benefícios, trouxe uma maior segurança a todos,
possibilitando, ao balizar a forma de tratamento de dados pessoais, que as pessoas controlem e
exijam dos agentes competentes o tratamento consciente de suas informações.

Além de fomentar transparência e segurança, garantindo direitos aos titulares de dados, também
há benefícios atrelados aos processos de tratamento dessas informações, uma vez que, em um
processo de adequação à LGPD, são revistos todos os procedimentos e controles internos nos
quais os dados pessoais são tratados, verificando-se seus requisitos legais e tecnológicos. Isso
possibilita o desenvolvimento de padrões de segurança da instituição e de seus colaboradores,
evitando possíveis vazamentos de dados e prejuízos à credibilidade da organização.
Ademais, as mudanças realizadas para a adequação das empresas à LGPD implicam, muitas
vezes, investimentos em tecnologia, de modo que isso possa propiciar o avanço, sobretudo em
micro e pequenas empresas, da transformação digital, empregando recursos e ferramentas que
garantam a segurança da informação, bem como a digitalização da organização.
RGB – De que forma a LGPD contribui para a elaboração e o monitoramento da execução
de políticas públicas? Há riscos de excesso de controles?

BF – A Lei Geral de Proteção de Dados versa expressamente sobre o tratamento de dados pessoais
em seu artigo 7.o, inciso III, que traz a possibilidade de tratamento de uso compartilhado de dados
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos. Considerando
a amplitude do conceito de políticas públicas, a lei, como consequência, abrange uma larga
margem para o tratamento de dados pela administração, em primazia com um dos princípios
basilares do ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a supremacia do interesse público sobre
o particular.
Os cuidados a serem tomados recaem, como já explorado, sobre a transparência inerente aos
órgãos da administração e a privacidade a ser concedida aos dados pessoais obtidos. A lei,
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inclusive, permite o compartilhamento de dados pessoais pela administração pública com
empresas privadas – o que anteriormente era muito mais restrito. Entretanto, a LGPD contribui
para o monitoramento de políticas públicas, na medida em que a melhoria da segurança
pública, muitas vezes, significa a coleta de mais dados da população. Um exemplo elucidativo
é a adoção, em algumas cidades, de câmeras de vigilância que transmitem imagens em tempo
real ininterruptamente; assim, ocorre a coleta de infinitos dados pessoais pelo Poder Público, e
encontramos na Lei Geral de Proteção de Dados tal possibilidade.
Assim, embora a lei imponha certo limite ao exigir uma justificativa legal para a obtenção de
dados pessoais, a sua abrangência ainda possibilita uma considerável amplitude na atuação
da administração. Sendo assim, tendo em vista o cenário atual, não acredito que haja um
risco de excesso de controles, mas que ocorra a adaptação dos mecanismos já existentes e
desenvolvimento de outros para o atendimento à lei.

RGB – LGPD e governança parecem temas restritos a nichos especializados em Brasília.
Como engajar e incentivar municípios na causa?

BF – Creio que o engajamento e o incentivo de municípios na causa pressupõem políticas e
movimentos positivos visando a esclarecer o quão importante são a governança e a cultura
de proteção de dados em todos os âmbitos, e quão benéficas para segurança, transparência e
efetividade dos processos elas podem ser.

Os esforços para adoção de ações de governança e de proteção de dados pelos municípios devem
ser conduzidos por meio da educação e difusão de conhecimento. Existem ações na sociedade, a
exemplo da Rede Governança Brasil, que visam a esse estímulo nas administrações municipais,
como a elaboração de cartilhas e treinamentos elaborados pelos seus comitês, formados por
voluntários reconhecidos pela sua atuação e conhecimento, em prol de um país com mais
transparência e efetividade nas suas ações.
No final do dia, adequar-se à LGPD é estar em compliance com o maior nível de governança.

RGB – Para além das competências previstas na LGPD, qual o horizonte de iniciativas do
encarregado na governança de dados, seja em empresas, seja no setor público?
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BF – Em conformidade com o artigo 5.o, inciso VIII, da Lei Geral de Proteção de Dados, o
encarregado é a pessoa indicada pelos agentes de tratamento para atuar como canal de
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD.

Não suficiente, o artigo 41, § 2.o, da lei elenca as suas atividades em: (i) aceitar reclamações
e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; (ii) receber
comunicações da autoridade nacional e adotar providências; (iii) orientar os funcionários e os
contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados
pessoais e (iv) executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas
em normas complementares.
O encarregado, portanto, deve ser uma pessoa que detenha conhecimentos jurídicos sobre a
legislação de proteção de dados, bem como a respeito da segurança da informação. No mais,
considerando que uma de suas principais funções é justamente orientar os funcionários da
entidade, ele deve possuir conhecimentos de governança e ser capaz de integrar pessoas, pois
a área de proteção de dados abrange diversos setores da empresa, como financeiro, marketing
e TI, entre outros.

Assim, o horizonte de medidas do encarregado na governança de dados deve estar pautado
na Lei Geral de Proteção de Dados e na realidade observada em determinada organização e,
portanto, as primeiras medidas a serem tomadas por ele consistem justamente no treinamento
e conscientização de todos os colaboradores dos mais diversos setores que tratam dados
pessoais. Além disso, o encarregado deve entender como funciona o tratamento de dados e
conhecer os pontos de risco da organização, para que possa colaborar com sua adequação à
legislação. A função de encarregado também pode ser exercida de forma interna ou externa por
meio de prestadores de serviço especializados.
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5

“E a pergunta que ﬁca é: por que
somos inovadores apenas nos
momentos de crise [...]”?
A excelência não é um ato, mas um hábito, como disse Aristóteles!

Cláudio Sarian é engenheiro, advogado e auditor. Autor do livro Obras públicas: licitação, contratação, fiscalização e utilização (Editora Fórum, 2016, 5.a edição) e coautor dos livros Governança pública: o desafio do Brasil (Editora Fórum, 2015, 2.a edição), Gestão e governança pública
para resultados (Editora Fórum, 2019, 2.a edição), Empresas estatais: governança, compliance,
integridade e contratações (Editora Fórum, 2019, 2.ª edição) e O RDC e a contratação integrada na prática (Editora Fórum, 2014, 2.a edição). Dirigente do TCU por 18 anos, tendo atuado
como titular da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Fiscalização de Obras e
Patrimônio da União (Secob), da 7.a Secretaria de Controle Externo e da Assessoria Parlamentar
do TCU. Atuou, por mais de dez anos, no setor privado como engenheiro responsável por execução, planejamento e orçamento de prédios residenciais, shopping centers, obras industriais
e rodoviárias. Professor de cursos na área de obras públicas: “Licitação e Contratação”; “Gerenciamento de contratos”; “Avaliação e Orçamento” e “Auditoria”. Palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais relativos a temas ligados a obras públicas e a meio ambiente.
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***
RGB – Nos últimos anos, temos observado que a governança pública tem ganhado destaque
em diversos países. Na sua visão, o que é a governança no setor público?
Cláudio Sarian (CS) – Existem diversas definições para a expressão governança, algumas
teóricas, outras mais práticas.

O Decreto n. 9.203/17, normativa federal que trata do tema, conceitua-a como o 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.
Eu costumo dizer, de uma forma mais simples, que governança pública é o conjunto de
mecanismos estabelecidos para garantir bons resultados nos serviços estatais para a sociedade.
O conceito de governança ganha maior dimensão a partir do momento em que o titular da
propriedade de uma organização, que chamamos de “principal”, delega aos “agentes” o poder
de decidir sobre a melhor forma de utilizar seu capital. É decorrência da evolução histórica da
ruptura entre os conceitos de propriedade e gestão.

Essas delegações geram conflitos, cujas essências podem ser resumidas em dois interessantes
axiomas: o de Jensen e Meckling, que destaca a inexistência do agente perfeito em face da
prevalência do interesse próprio sobre o de terceiros; e o de Klein, que ressalta a impossibilidade
da definição de um contrato completo que contemple todas as situações possíveis durante a
vida corporativa.

Com isso, a boa governança contempla um conjunto de regras e ferramentas que permitem
melhor alinhamento das ações do delegado em relação às expectativas do delegante, e maior
garantia de que os resultados esperados serão efetivamente entregues.
No setor público, dependendo do foco da análise entre agente e principal, podemos falar
em governança pública, governança de políticas públicas, governança corporativa pública,
governança de pessoas, governança de tecnologia de informação e governança de aquisições.
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RGB – Você é autor do livro Gestão e governança pública para resultados - uma visão prática.
Na sua opinião, quais são as principais barreiras para a implementação da governança
no setor público brasileiro?
CS – Temos que entender que toda organização possui governança, porém em graus diferenciados.
Algumas com sistemas mais bem desenvolvidos, outras nem tanto. O cerne da questão está na
avaliação de qual o grau de qualidade existente em cada uma delas. Por isso, gosto da expressão
“boa governança”, que traduz o nível de maturidade mais avançado em que se encontram
algumas dessas organizações.
RGB – A questão é saber quais são as causas que incentivam aquelas em níveis iniciais a
migrarem para patamares mais avançados?

CS – Não tenho dúvidas de que a causa mais importante é a consciência do “principal”, no caso
a sociedade, do poder que tem para exigir a implementação de melhores práticas a respeito do
tema, assim como a entrega de bons resultados por parte de seus “agentes”.
Surge, então, sob meu ponto de vista, a causa primária do estágio inicial de governança pública
em que vivemos: o baixo nível educacional de nossa população. A partir do momento em que
evoluirmos significativamente na área educacional, a exigência contundente de melhores
resultados virá. Os agentes serão obrigados a aprimorar a governança de suas organizações e,
em muitos casos, sair da “zona de conforto”.

Outro problema que percebo é a visão de curto prazo das nossas políticas. Apenas nos últimos
anos o Brasil começou a falar em uma estratégia nacional de desenvolvimento econômico e
social (Endes), que ainda não está consolidada. Nossos projetos de maior alcance resumemse aos planos plurianuais (PPA), que definem diretrizes, objetivos e metas para os governos
federal, estaduais e municipais para um período de quatro anos apenas, que, na maior parte das
vezes, não se conversam. Cada ente federado pensa de modo individualizado, sem considerar a
necessidade de uma visão sistêmica e coordenada com os demais.
RGB – O Decreto n. 9.203/2017 completará em breve três anos. Quais as principais
contribuições dessa normativa para o governo, na sua opinião?

CS – A simples aprovação de uma normativa específica sobre governança já é uma evolução
fantástica, pois traz ao conhecimento de todos a necessidade da incorporação de boas práticas.
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De início, vale lembrar que o Decreto n. 9.203/17 aplica-se apenas à administração pública
federal direta, autárquica e fundacional da União, ou seja, não inclui as estatais, nem estados e
municípios. As estatais acabaram por ter suas regras próprias de governança estabelecidas na
Lei n. 13.303, mas percebo que estados e nunicípios, em sua maioria, ainda não construíram
estruturas sólidas de governança.
No tocante ao decreto, posso mencionar diversas contribuições: a definição de conceitos,
princípios e diretrizes; a atribuição à alta administração de implementar e manter mecanismos,
instâncias e práticas de governança; a necessidade de instituição de comitês internos de
governança em todos os órgãos e as entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional. Além dessas, acredito que a mais importante foi a criação do Comitê
Interministerial de Governança (CIG), uma espécie de centro de governo, que tem por finalidade
assessorar o presidente da República na condução da política de governança da administração
pública federal.
RGB – A sociedade brasileira tem exigido cada vez mais serviços públicos de qualidade e,
ao mesmo tempo, um Estado mais enxuto. É possível equilibrar essas demandas?

CS – Eu digo que, mais do que possível, é necessário! Ou seja, é obrigação dos agentes públicos
criar condições para que esse equilíbrio ocorra. As organizações públicas estão em xeque há um
bom tempo! Diante da necessidade de um equilíbrio fiscal, o Congresso Nacional estabeleceu,
por meio da Emenda Constitucional n. 95/2016, um valor limite para os gastos federais que
será corrigido anualmente pela inflação. A propósito, fundamental essa iniciativa na busca de
propiciar melhoria do cenário econômico e da credibilidade do país.
Na mesma linha, foi aprovada a Emenda Constitucional n. 103/2019, que alterou o sistema de
previdência social e estabeleceu regras de transição para diversas situações de servidores ativos.
A combinação dessas duas emendas terá, como consequência prática, a redução significativa do
número de servidores públicos ativos nos próximos anos. Em contraposição, a necessidade de
serviços públicos irá aumentar cada vez mais. Com isso, será preciso encontrar novas fórmulas
para entregar resultados.
Gosto muito de uma frase de Albert Einstein: “Não se pode encontrar a solução de um problema,
usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar sua consciência”. Ela nos
lembra que precisaremos pensar “fora da caixa” para encontrar soluções inovadoras. Se isso
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não for feito, as organizações estatais serão muito questionadas e haverá extinção de elevado
número delas.
RGB – A Lei n. 13303/2016 completou, recentemente, 4 anos. Na prática, o que a Lei das
Estatais representa?

CS – A Lei n. 13.303/16 foi uma resposta do Congresso Nacional aos resultados da Operação
Lava Jato e representou um marco normativo na atuação das estatais, pois consolidou a ideia
de que não se pode falar em flexibilidade nas contratações sem incluir o tema governança
no debate. Por isso, em uma mesma normativa, foram criados dois blocos interrelacionados
tratando desses temas.

Na área de contratações, permitiram-se novos regimes de execução, a exemplo da contratação
integrada ou semi-integrada, viabilizando a utilização de orçamento-base sigiloso e modos de
disputa mais flexíveis. No tocante à governança, fixaram-se regras meritocráticas para a nomeação
dos administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista, membros do
conselho de administração e da diretoria, exigindo-se reputação ilibada e notório conhecimento,
tempo mínimo de experiência profissional e formação acadêmica compatível; estabeleceram-se
requisitos de transparência; exigiu-se compromisso com metas pela alta administração; definiuse a necessidade de uma política de gestão de riscos e controles internos de gestão. Também se
deu maior poder e independência à atuação do conselho de administração, além de determinar
que a auditoria interna da organização se reporte diretamente a ele, gerando maior confiança
no tratamento de seus achados. Destaco, por fim, o comando que entendo mais importante: a
exigência da divulgação anual das cartas de resultados e de governança.
RGB – Um dos pontos que mais chamou atenção após a promulgação da Lei das Estatais
foi a proibição de indicação política para o conselho de administração e para a diretoria.
Como você avalia na prática a determinação prevista na seção III da legislação?

CS – Excelente medida aprovada pelo Congresso Nacional. A própria lei estabelece que essas
empresas têm a função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativos
da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação. A
materialização do interesse público se faz por meio do alcance do bem-estar econômico e da
alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de
economia mista, ou seja, não há espaços para ingerência política nesse aspecto. É primordial que
REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

41

os “agentes” responsáveis pelos destinos das empresas estatais estejam blindados em relação a
pressões políticas.
RGB – Estamos vivendo, hoje, uma grave pandemia mundial. Na sua visão, quais
consequências a atual crise deverá trazer para o setor público brasileiro?

CS – Primeiramente, acredito que o setor público demonstrou, nessa pandemia, sua importância
para a sociedade por meio de várias ações, das quais destaco a atuação dos servidores da
saúde e o esforço da equipe econômica para garantir um mínimo de renda para as famílias
desempregadas. Por outro lado, várias fragilidades foram percebidas em termos de governança,
em especial a dificuldade de articulação entre os entes federados na definição de uma política
nacional única e sistêmica de combate à crise de saúde, econômica e social. As consequências do
pós-pandemia ainda são incertas. A única convicção é a de que sairemos diferentes por termos
vivido um cenário impensável neste ano de 2020. Espero que o nosso “novo normal” traga maior
sensibilidade dos agentes que detêm o poder político e econômico em relação às dificuldades
enfrentadas pela população mais carente. Temos exemplos positivos de reações rápidas à crise,
como o ensino à distância e o home office, mas alguns negativos, como ausência de políticas
integradas e confusão de questões políticas em momentos nos quais a postura precisaria ser
técnica.
E a pergunta que fica é: por que somos inovadores apenas nos momentos de crise, quando a tônica
de um mundo dinâmico como o atual exige uma atuação permanente no desenvolvimento de
políticas que incentivem melhoria rápida e significativa nos campos da educação e da pesquisa?
A excelência não é um ato, mas um hábito, como disse Aristóteles!
RGB – Durante a atual pandemia da Covid-19, observamos a publicação de muitas
novas normas e casos de corrupção envolvendo compras públicas, principalmente de
produtos hospitalares. Na sua opinião, como os órgãos de controle poderão atuar para o
aperfeiçoamento das licitações durante esse período? É possível exigir integridade nas
compras públicas emergenciais que estão sendo feitas?

CS – A pandemia foi uma surpresa para todos. Nesses cenários, a gestão de riscos deve buscar
compatibilizar os benefícios de atendimento rápido à sobrevivência da população em confronto
com a possibilidade de fraudes por parte de agentes mal-intencionados. A prestação de serviços
públicos nesses momentos deve sopesar todas as variáveis. Por vezes, é necessário assumir
um risco maior de desvios de recursos públicos em prol do interesse público. Claro que os
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responsáveis por desvios deverão ser oportunamente punidos, mas é muito difícil a adoção de
medidas cautelares em épocas difíceis.

Uma medida cautelar exige a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris (fumaça do bom
direito) e o periculum in mora (perigo da demora). Este último deve ser sopesado sob o aspecto
de paralisar ou não determinada ação estatal. Essa paralisação, por um lado, poderia assegurar
que o recurso não fosse mal gasto, mas, por outro, prejudicar a população pela inexistência dessa
ação emergencial. Vale ressaltar que o TCU criou um grupo de trabalho para acompanhar, de
forma próxima, a realização dos gastos com a pandemia. Muitos tribunais de contas dos estados
adotaram a mesma linha. Em especial, destaco o trabalho na área de tecnologia de informação
desenvolvido pelo TCU, com a implementação dos sistemas denominados Alice, Carina e Ágata,
que pesquisam publicações nos diários oficiais dos entes federados por meio de palavraschave cadastradas, a exemplo de álcool, respiradores e máscaras, e fazem cruzamentos desses
contratos com aproximadamente 100 bancos de dados para a identificação de irregularidades.
RGB – Uma das alternativas discutidas pelo Governo Federal para a criação de empregos
é a retomada das grandes obras públicas que estão paradas. Na sua visão, como está a
governança das obras públicas no Brasil?

CS – A governança em obras públicas está em aprimoramento, mas com muito a ser feito ainda.
Desde 1994, quando o Senado Federal criou a Comissão Temporária para inventariar as obras
não concluídas pela União e concluiu pela existência de mais de 5.000 obras paralisadas, o
assunto ganhou a atenção de todos. O TCU criou unidades técnicas especializadas para auxiliar
o Congresso Nacional na aprovação dos orçamentos de investimentos e encaminha anualmente
uma relação de obras com indícios de irregularidades graves para avaliação de recursos na
Lei Orçamentária Anual. Sem dúvida, o controle de obras evoluiu muito nas últimas décadas.
Mesmo assim, não são raros os casos de ausência de planejamento, projeto básico deficiente e
superfaturamentos.
No ano passado, o TCU realizou auditoria operacional para elaboração de um amplo diagnóstico
das obras paralisadas no país financiadas com recursos da União, aprovada pelo Acórdão n.
1079/2019 – Plenário, que constatou que ainda existem milhares de obras inacabadas e sugeriu
uma série de iniciativas para aprimorar essa governança. Destaco algumas:
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– promoção de maior interação entre os diversos ministérios com vistas a compartilhar os
aspectos positivos de cada um dos respectivos sistemas de informação de obras e buscar uma
convergência metodológica e operacional;
– constituição do Cadastro Geral de Obras Públicas;

– fortalecimento da iniciativa do novo sistema de transferências do Governo Federal e incentivo
da integração das demais modalidades de aplicação de recursos federais em obras públicas à
plataforma atualmente em desenvolvimento;

– uniformização de critérios de classificação de obra paralisada com vistas a garantir maior
transparência e confiabilidade das informações, bem como permitir acompanhamento estatístico
e comparabilidade de desempenho entre setores distintos de atuação; registro sistemático, nos
sistemas de informações em uso e a serem desenvolvidos, das causas das paralisações e outras
informações úteis para classificação e gestão de risco dos empreendimentos.
Sugiro a todos os que lidam com as obras públicas que leiam esse acórdão.

RGB – Se você tivesse que dar um conselho para quem quiser começar a trabalhar hoje
com governança no setor público, qual seria?
CS – O primeiro é o preparo técnico adequado. Os profissionais que desejam lidar com o tema
precisam estar preparados por meio de treinamentos adequados. O TCU tem cursos à distância
que auxiliam os gestores para tanto. O segundo, entender que a população espera e precisa de
resultados objetivos e sustentáveis em seu benefício. De pouco adianta o processo de despesa
pública estar correto se a entrega é pouca. Tenho um amigo que diz uma frase interessante a
respeito do gasto público: “Tão grave quanto ‘o rouba, mas faz’, é o ‘não rouba, mas não faz’”.
Essas duas posturas precisam ser combatidas.
Por fim, gostaria de deixar aqui um trecho inspirador do prefácio do meu livro, elaborado pelo
Prof. Clóvis de Barros Filho: “Agir honestamente é fruto de um esforço, que chega até a ser físico,
enquanto o caminho da canalhice oferece um festival de prazeres mundanos. Mas a recompensa
da virtude é sempre maior que a da canalhice. A primeira lhe concede a honra de uma vida
digna, e a certeza de ter transformado o mundo para melhor; a segunda lhe rouba a consciência
e lhe garante a pecha de ter vivido uma vida funesta, pequena, vil. Se só temos uma chance de
deixarmos a nossa marca neste mundo, e se esta marca nós só deixamos com as nossas ações,
façamos delas as nossas virtuosas obras de arte”.
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“Acredito que a liderança é o ator principal
dentro da governança”, diz Cristiane Nardes
10 de setembro de 2021

Cristiane Nardes tem 40 anos e hoje é vice-presidente do Conselho de Administração da
Associação Latino-Americana de Governança e coordenadora do Programa de Mentoria para
Prefeituras Brasileiras da Rede Governança Brasil. Trabalha com projetos ligados a governança
e integridade. Tem sua formação em jornalismo, possui MBA em Gestão Empresarial com ênfase
em Planejamento Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Leadership pela
Universidade Eada de Barcelona e MBA em Governança Corporativa. É ainda analista comportamental
e executive coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching (SLAC). No Governo do Distrito
Federal, Cristiane Nardes atuou como chefe de planejamento e gestão estratégica da Secretaria
de Estado de Mobilidade e secretaria-executiva de governança e compliance da Casa Civil.
Como executiva institucional e estrategista, trabalhou na Federação da Agricultura do Estado
de São Paulo (Faesp/Senar). Foi gerente comercial da empresa Brasília Office Representações
Corporativas, em 2014, onde analisava as tendências de mercado e concorrência, além de ter
criado projetos voltados para a área de marketing. Atuou como repórter e apresentadora na
Band TV e TV Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2006, foi analista
de comunicação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na sede de Brasília.
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***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Cristiane Nardes (CN) – Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), governança no setor
público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos
em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Uso o conceito de governança do TCU como referência em meus trabalhos, e entendo que se
considerarmos que governar tem o sentido de administrar, controlar e até mesmo influenciar e
conduzir os processos de uma organização, a governança só acontecerá através da integração
entre liderança, estratégia e controle. São fundamentais os três mecanismos, um complementa
o outro, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar as iniciativas da equipe,
potencializando a estrutura do trabalho interno e externo, gerando dessa forma uma gestão
baseada em resultados, participação e eficiência. Sem o pacote completo, não temos governança,
temos gestão, as pessoas confundem muito os conceitos.
Acredito que a liderança é o ator principal dentro da governança, pois sem ela nada acontece.
A governança é feita por pessoas, e liderar é dirigir pessoas. Ou seja, saber atraí-las, inspirá-las
e influenciar comportamentos que atraiam bons resultados, não é tarefa fácil. Na prática, um
líder deve ser uma pessoa que se destaca, uma referência dentro de um grupo, que motiva e que
serve de exemplo para os demais, e isso é fundamental para quem quer começar a trabalhar
com governança. É necessário uma mudança cultural e sensibilização dos stakeholders, e isso
requer um grande esforço. Vejo que o papel do líder é fundamental, ele terá que ser incansável
para engajar a equipe e virar a chave pela implantação da governança. Esse convencimento não
é uma tarefa fácil, a meu ver é o mais difícil, sensibilizar as pessoas para a importância da tese.
Seja para seus pares, seja para a alta administração, importante criar um estado de espírito
homogêneo na organização a favor da governança, para que a política seja implementada e
torne-se intrínseca, fluindo de forma humanizada e natural.
RGB – Quais os maiores desafios, na sua visão, para a disseminação e consolidação das
boas práticas de governança no setor público brasileiro?
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CN – Seria clichê eu falar em cultura? Mas, realmente, é a maior barreira, a ausência de boas
práticas de governança nos processos da administração pública. Ainda, de forma geral, não
sabemos trabalhar com governança, é recente, estamos aprendendo, e há um longo caminho
pela frente. Já na governança corporativa a maturidade é enorme, porém no setor público, ainda
nos deparamos com gestores dizendo que governança é bobagem ou perda de tempo, talvez por
outros interesses, acomodação ou falta de conhecimento. Infelizmente, em nosso país, ainda
existem movimentos contra a implementação da política de governança e, por esse motivo,
fundamos a Rede Governança Brasil (RGB) com o objetivo de mudar isso e criar um mindsight
através da sensibilização, levando conhecimento e disseminação das boas práticas, através
do trabalho colaborativo e em rede, a fim de a tese ganhar força e capilaridade no Brasil e na
América-Latina. Fazer parte da RGB é muito mais do que estar em movimento cívico voluntário,
é pensar fora da caixa e a longo prazo e, principalmente, estar disposto a fazer a diferença,
deixando um legado mais digno e próspero para o Brasil. Eu me sinto realizada com os trabalhos
da RGB, sendo voluntária e dedicando meu tempo e força feminina ao país.
Acredito também que a Rede Governança Brasil vem desenvolvendo, desde 2019, um
significativo movimento para a nação e tem sido fundamental para a virada de chave cultural
a favor da administração pública. O trabalho em rede é de suma importância, pois ganha força,
apoio, dissemina a tese, levando informação e, aos poucos, porém sem pressa e de forma
contínua, alcançaremos a mesma maturidade da governança corporativa. Acredito também que
a aprovação do PL da Governança Pública brasileira será um marco extremamente importante
para a administração pública, em que União, estados e municípios deverão aderir à tese, trazendo
resultados extraordinários para o país.
RGB – Como foram as suas experiências na Secretaria-Executiva de Governança do
Governo do Distrito Federal?

CN – Ganhar experiências é sempre bom, ainda mais sendo um trabalho desafiador. O projeto da
primeira Secretaria de Governança e Compliance do Governo do Distrito Federal foi muito além
de um cargo no Executivo, ou o status de secretária de estado. Ali, pude entender o tamanho do
desafio de quem trabalha com governança e compliance – é matar um leão por dia. Eu achava
que tinha o apoio da alta administração do governo quando, na verdade, o que existia era um
projeto de fachada utilizando meu nome. Montei uma equipe técnica formada por profissionais
do mais alto nível e conhecimento em governança, convidei servidores de outros órgãos como
AGU, CGU e TCU, especialistas na matéria e preparados para darem total apoio ao desafio que
me propus enfrentar. Vale ressaltar que eu já estava trabalhando no Governo do Distrito Federal,
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por 3 anos atuei como chefe de planejamento estratégico da Secretaria de Mobilidade, ou seja, já
conhecia os procedimentos e o “terreno”. Porém, já no processo de transferência dos servidores
que havia selecionado de outros órgãos, comecei a sentir que algo travava a chegada deles até
minha equipe; alguns deles, acabaram, inclusive, desistindo de compor o time dada a morosidade
no processo. Com a equipe formada, acontecimentos diários soavam de forma estranha, como
ausência de estrutura adequada para trabalharmos; chegamos ao ponto de ser trocados de
sala quatro vezes em um mês e, um belo dia, ficamos sem máquinas, mesas e cadeiras. Os
processos que eram despachados pela Secretaria de Governança eram travados nos gabinetes de
secretarias estratégicas, e até mesmo pelo governador. Aos poucos, os ataques começaram a ser
direcionados a mim em reuniões, por exemplo, até o momento em que fui agredida verbalmente
pelo próprio governador, mencionando inclusive o nome do meu pai, ministro Augusto Nardes,
em um dos seus discursos com palavrões. Na sequência, fui exonerada, mesmo estando grávida
de quatro meses. Aguentei firme, eu não iria desistir, quem me conhece sabe o quanto sou dura
na queda; não iria ceder, pois sabia da importância do projeto da governança para Brasília.
Hoje, avaliando tudo que aconteceu e olhando para trás, deixo minha experiência a quem possa
interessar: não adianta fazer governança sem o apoio da alta administração, tenha certeza de que
esse apoio existe. Muitos governantes dizem ter ou fazer governança, quando na verdade não
passa de um discurso político de fachada. Sinceramente, pule fora e vá em busca de quem quer
fazer a diferença. Cumpri meu papel, tenho muito orgulho em dizer que, apesar de todas essas
dificuldades, conseguimos implementar o Decreto n. 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre
a Política de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica
e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal.
RGB – O que a experiência da maternidade lhe trouxe como ensinamentos em termos
profissionais e pessoais?

CN – As pessoas sempre querem saber muito sobre minha vida pessoal, mas tento ser o
mais discreta possível, a fim de blindar minha família, pois já passamos por muitas situações
delicadas, como ameaças de morte, ataques e exposição na imprensa. Nasci em uma família
de político e vi desde sempre meu pai atuante e trabalhando muito pelo país. Fui aprendendo
com ele a ser perseverante, não desistir dos meus sonhos, e como me comportar em meio a
tanta inveja e sempre mostrar que posso ser respeitada através do meu trabalho, transparência
e postura correta em tudo que fizer. Quero levar esses ensinamentos para meu filho; se hoje
tenho essa referência paterna profissional de que tanto me orgulho, não desmerecendo minha
mãe, pois foi ela que durante vinte e cinco anos acompanhou meu pai na jornada política até sua
chegada ao TCU, foi uma guerreira. Somos de origem humilde e do interior do Rio Grande do
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Sul, não quero perder minha essência, pretendo seguir com esses exemplos. Hoje, sinto-me filha
da governança, e a geração do meu filho, Enrico, nascido em 2020, ou seja, já nasceu em meio
esse “novo” ambiente, assistirá à tal mudança cultural de que falei anteriormente e que está se
aproximando; por sorte, um caminho sem volta, pois a governança pública veio para ficar.
RGB – Quais foram, na sua opinião, as principais entregas feitas pela Rede Governança
Brasil (RGB) até hoje?

CN – Sou suspeita para falar em relação à Rede Governança Brasil, pois sou uma das fundadoras
do movimento, mas certamente só o fato de a RGB existir já é importante. Todas as ações, comitês,
grupos de trabalho e esforços realizados em prol da governança merecem reconhecimento.
No ano de 2022, a RGB já alcançou mais de 400 voluntários distribuídos em 22 estados e 5
países, e deu um grande passo quando fundou sua personalidade jurídica a fim de trazer luz e
mais força aos trabalhos através da Associação Latino-Americana de Governança. A associação
tem, como missão, fortalecer ainda mais os projetos da governança. Estão previstas quase 600
ações no planejamento estratégico da RGB até 2025 e, para conseguirmos realizar tudo isso,
precisávamos de estrutura adequada, e assim possibilitar que a Rede cumpra sua missão. Por
esse motivo a fundamos. A RGB tem como missão disseminar a governança pública no Brasil e
na América Latina, com integração, estimulando a implantação da política em todas as esferas –
federal, estadual, distrital e municipal – e nos três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário.
Trabalhamos para transformar a Administração Pública. Uma missão extremamente desafiadora,
já temos o Decreto n. 9.203 de 2017, que instituiu a política de governança no âmbito federal,
mas precisamos ir além. A RGB está batalhando pela aprovação do PL da Governança, que
será um grande passo para a gestão pública, e certamente um grande legado aos brasileiros.
Temos trabalhado pela aprovação desse projeto desde 2019 através do Comitê “Aprovação do
PL da Governança”. Considero essa pauta estratégica para a RGB e para o Brasil. Outro assunto
que merece destaque foi a criação da Cartilha de Governança Municipal – Transformando sua
Administração, material idealizado por mim e criado a várias mãos pelo comitê responsável –
também sou uma das autoras. Foram dois anos de trabalho até a cartilha ficar pronta, para o
que tivemos o apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM), do Tribunal de Contas do
Mato Grosso do Sul, da NT Editora, do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance
Público (IGCP) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Com o apoio da CNM,
todos os prefeitos brasileiros que tomaram posse receberam em mãos a cartilha impressa, com
o objetivo de terem, talvez para alguns deles, o primeiro contato com o conceito de governança
pública. Sou coordenadora do Comitê de Capacitação da RGB, temos organizado eventos nos
estados com foco nos municípios. Além disso, lançamos o projeto “Mentoria para Prefeituras
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Brasileiras”, em que estamos atendendo de forma voluntária as prefeituras. As mentorias são
um sucesso, temos fila de espera, e toda a trilha criada para o atendimento às prefeituras foi
desenvolvida com base na Cartilha de Governança Municipal, alinhada às boas práticas de
governança humanizada, em que o foco são as pessoas, respeitando a individualidade de cada
município. Além disso, lançamos os cursos da RGB, estamos preparando nossos voluntários,
um deles é o de “Formação em Mentores da RGB”, com o objetivo de capacitar nossa rede para
que sejam os mentores dos municípios e, assim, levarmos a tese da governança para dentro
da cidade. Lançamos também o Código de Boas Práticas em Governança Pública, um material
fantástico feito a várias mãos e coordenado pelo Comitê de Governança na Prática da RGB.
Entendo que a RGB está fazendo sua parte; pode parecer pouco ainda, mas começamos, e assim
vamos aos poucos, trabalhando de forma voluntária, cada um fazendo a sua parte sem perder a
esperança.
RGB – O que podemos esperar da Associação Latino-Americana de Governança e da RGB
nos próximos cinco anos?

CN – A RGB foi fundada em 2019. Começamos com um grupo pequeno formado por entusiastas
da matéria, no primeiro jantar da rede havia 16 pessoas. Aos poucos o grupo foi aumentando,
um colega foi comentando com o outro sobre o movimento e, assim, a RGB começou a tomar
força, corpo e respeito. Hoje, olhando para trás, já posso pensar nos próximos anos, vendo a
envergadura que adquirimos; todos os voluntários são pessoas diferenciadas, a meu ver são
pessoas que pensam grande e fora da caixa, pois dedicam seu tempo a um projeto em prol do
desenvolvimento e aceleração do Brasil; são visionários. Todo o caminho percorrido pela RGB
tem sido realizado com muita seriedade, em que o caráter voluntário deve estar em primeiro
lugar. Falar em governança há dois anos era mais difícil do que hoje, e nos próximos anos será
mais fácil, é um processo de evolução orgânica que já se iniciou. Esse é o papel da associação,
facilitar a disseminação da política de governança e ser reconhecida como uma entidade que
fomenta a implantação da governança pública no Brasil e na América-Latina, sempre trabalhando
de forma íntegra, ética, transparente e com foco na entrega de valor público à sociedade,
contribuindo para um país mais competitivo e desenvolvido socialmente, economicamente
e de maneira sustentável. Também nos focamos em apoiar o Estado na execução de políticas
públicas baseadas em entregas eficientes, eficazes e efetivas através da implantação da tese da
governança. A rede iniciou seu processo além das fronteiras. Em agosto de 2021, a RGB realizou
o lançamento oficial da Rede Governança Argentina (RGA). Servimos como apoio e inspiração
nesse marco na expansão da boa governança na América Latina. O modelo que criamos já está
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sendo replicado pelos “hermanos”, penso que nos próximos cinco anos nosso maior desafio
será levar esse modelo de movimento para muitos outros países vizinhos da América-Latina e,
certamente, a associação terá papel fundamental e estratégico para chegarmos lá.
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Conceitos de governança pública
buscam garantir o melhor
funcionamento da estrutura pública
2 de julho de 2021

O professor, pesquisador e diretor da Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG)
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Edson Kondo, é o entrevistado desta semana
ao RGB Entrevista, espaço criado pelo portal RGB (www.rgb.org.br) para saber
um pouco mais sobre a opinião e o conhecimento das carreiras dos colaboradores
voluntários da organização não governamental. Entre os principais assuntos, o
professor destacou: governança no setor privado, governança pública, avaliação do
ensino público superior, desafios da gestão pública e outros. Segue a entrevista.

Edson Kondo é diretor da Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG), da FGV; diretor do Centro
Brasil-Japão de Inovação e Sustentabilidade da FGV; presidente da Associação Nacional de Cursos de
Graduação em Administração (Angrad); presidente do Conselho de Acreditação da Education Quality
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Accreditation Agency (Equaa) e membro do Conselho Consultivo do Inep. Foi professor titular da
Universidade de Tsukuba no Japão, Chairman do Programa de Pós-Doutorado do Instituto de Estudos
Avançados da Universidade das Nações Unidas; pesquisador visitante do Center for Business and
Government da Universidade de Harvard; pesquisador visitante do National Institute of Science and
Technology Policy do Japão; professor visitante da Universidade de Tóquio; professor do Programa
de Mestrado em Administração da Universidade de Brasília; professor do Programa de Mestrado
em Economia de Empresas e do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Católica de
Brasília; diretor de Planejamento, Avaliação e Cooperação Internacional da Universidade Católica
de Brasília; coordenador de Cooperação Internacional Bilateral do CNPq; assistente senior do Setor
de Ciência e Tecnologia da Embaixada do Brasil em Tóquio e analista de avaliação organizacional
na sede do Banco Itaú. Serviu ainda em posições como membro do Conselho Deliberativo do
CNPq; presidente da Escola Americana de Brasília; presidente do Staff Council da Universidade
das Nações Unidas; membro do Conselho Diretivo do Institute of Strategic Leadership do Japão.

***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Edson Kondo (EK) – Como contraponto, iniciarei a conversa com a questão da governança no
setor privado que ganha força ao final da década de 1990 com a criação do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa. Esperava-se que isso refletisse o avanço da consciência corporativa
com relação a justiça, igualdade, conformidade legal, responsabilidade na prestação de contas
e transparência perante seus stakeholders. Infelizmente, a Operação Lava-Jato mostrou que a
realidade das empresas estava bem distante desse ideal, e só a partir de então as empresas
passaram a encarar a boa governança corporativa com seriedade.

Assim como os conceitos de governança corporativa buscam proteger a empresa e seus
stakeholders de violações de preceitos legais e éticos, os conceitos de governança pública
buscam garantir o melhor funcionamento da estrutura pública em benefício dos seus cidadãos
e cidadãs. Por várias razões, contudo, a discussão sobre governança tende a focar no Poder
Executivo, particularmente em quão bem as políticas públicas são implementadas e os serviços
públicos entregues.
As discussões teóricas do bom funcionamento do setor público nas últimas décadas consolidamse, num primeiro momento, numa boa burocracia que forneceria eficiência aos serviços públicos
voltados à população. Ao final do século XX, a Nova Gestão Pública (New Public Management)
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buscou incorporar as melhores práticas do setor privado ao setor público. Mais recentemente,
com a chegada do novo milênio, a governança pública passa a ser vista como o processo de
trabalhar em rede com atores múltiplos de maneira negociada. Com o aumento da pluralidade e
complexidade dos atores, a governança pública pode representar algo distinto dependendo da
perspectiva de cada ator. Pode ser uma perspectiva mais executiva e implementadora, uma mais
negociadora de determinadas políticas públicas, uma mais focada nas relações contratuais ou
uma mais fiscalizadora dessas relações contratuais.

Resumidamente, a governança pública pode ser entendida como um conjunto de atividades
realizadas para controlar apropriadamente os atores que têm capacidade de influenciar
determinada questão pública, de modo a garantir que se preservem ou se expandam ao máximo
os benefícios à sociedade.
RGB – Na sua opinião, quais são os principais desafios para a implementação da Governança
no setor público?

EK – Um dos principais desafios é construir um instrumento unificador sobre governança
pública que caracterize de maneira simples, mas com alta efetividade, o que é uma governança
pública de qualidade. Tal instrumento deveria, além de identificar a governança pública de
qualidade, indicar os caminhos que viabilizem a evolução dessa qualidade no tempo. Finalmente,
uma governança pública de qualidade repousa sobre fundações sólidas que necessitam ser
identificadas, compreendidas e disseminadas.
Uma dessas fundações é o fornecimento de um ambiente de convivência igualitária a todos,
sem privilégios ou favorecimentos, exceto nos casos em que sua criação se justifique por um
benefício maior à coletividade. Um exemplo de exceção é a lei de patentes que dá um privilégio
exclusivo, por tempo determinado, a uma invenção.

Há, porém, muitos privilégios injustificados. Tais privilégios vão se estabelecendo de forma
paulatina, imperceptível, muitas vezes sob a alegação de serem meritórias. O privilégio gera
a desigualdade imediata, mas no longo prazo gera consequências adicionais. O privilégio,
à medida que se dissemina e se multiplica, corrói a crença na justiça. Cria um descrédito na
competição justa e igualitária. As energias da sociedade, em vez de se concentrarem na produção
de riquezas e na construção de um ambiente justo e digno a todos, passam a focar na conquista
de privilégios. O privilégio é uma dessas questões de primeira ordem. Isto é, ao eliminarmos
privilégios, seus efeitos benéficos se estendem e ampliam ao longo do tempo.
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Há, nesse desafio de governança pública, um complicador de segunda ordem. Suponha que
a sociedade seja capaz de acabar com todos os privilégios e a competição na área produtiva
faça-se apenas na base do mérito. Conforme apresentado por Arthur Okun em Equality and
Efficiency: The Big Tradeoff, a sociedade paga salários mais elevados aos melhores profissionais
ou preços maiores aos produtos ou serviços de melhor qualidade. Seria deveras estranho se um
consumidor preferisse pagar mais por produtos de menor qualidade, ou se profissionais menos
competentes fossem contratados com salários mais altos que o daqueles mais competentes. A
consequência natural, mesmo que o sistema seja justo e sem privilégios, seria A de pagar salários
maiores aos mais competentes e salários menores aos menos competentes. Nesse sistema,
mesmo com a ausência de privilégios, muitos dos menos competentes ficarão sem emprego.
A governança pública necessita garantir que, independentemente da disparidade de talentos e
competências, todos os cidadãos e cidadãs tenham uma vida digna.
RGB – O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou recentemente um estudo
sobre o impacto da falta de acesso à internet nas atividades de ensino nas universidades
federais brasileiras.2 Como você analisa a adaptação das instituições de ensino superior
do país ao ensino remoto?

EK – A disparidade das ações tomadas pelas universidades federais e particulares reflete o lado
frágil de um tipo de privilégio que, não fosse a pandemia da Covid-19, dificilmente viria à tona
de maneira tão transparente. Diferentemente do trabalhador da iniciativa privada, os docentes e
funcionários das universidades federais tiveram a possibilidade de estabelecer que não haveria
aulas durante a pandemia. Ameaçados por um vírus desconhecido, altamente contagioso e letal,
a decisão natural foi cancelar as aulas.

Nas universidades particulares, a pandemia representou uma ameaça ainda maior. Continuar
trabalhando presencialmente representava exposição elevada ao risco, além da proibição
das autoridades locais às atividades presenciais nas escolas. A reação inicial foi a mesma nas
instituições de ensino superior (IES) privadas e públicas, mas as ações divergiram rapidamente.
Enquanto os trabalhadores das IES públicas tinham seus salários garantidos, os trabalhadores
das IES privadas estavam sujeitos à perda de emprego caso as aulas fossem interrompidas e
as IES caminhassem em direção à insolvência. Nas IES privadas, confrontado com a opção de
2 Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37708&Itemid=457.
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continuar funcionando ou perder a viabilidade financeira, a ausência de privilégio gerou uma
solução superior para toda a sociedade.

Embora se possa imaginar que docentes, dirigentes e toda a comunidade das universidades
federais tenham agido com seriedade e senso de responsabilidade, não há dúvidas de que suas
escolhas foram influenciadas por esse duplo privilégio da educação gratuita aos estudantes e
garantia de emprego aos trabalhadores. A frase “não deixar ninguém para trás”, muito utilizada
nos círculos militares e adotada pela ONU na Agenda 2030, lançada em 2015, foi equivocadamente
utilizada por estudantes e dirigentes de universidades federais. Ao ficar 150 dias sem aulas,
“todos foram deixados para trás”, e isso só foi possível porque estudantes não precisavam pagar
mensalidades e professores e dirigentes tinham o seu salário garantido pelo Estado.
Para a maioria das pessoas, esperar não é uma opção. Para que uma determinada cadeia de
valor sobreviva, provedores precisam continuar a fornecer serviços e seus usuários precisam
continuar a pagar por tais serviços. Um dia sem fornecimento de serviço é um dia sem receita.
Para a maioria dos trabalhadores, é impensável ficar 150 dias sem fornecer seus serviços.
Uma ação mais apropriada para o lema “não deixar ninguém para trás” teria sido buscar
soluções possíveis de imediato, como ocorreu nas universidades privadas, continuar as aulas
remotamente, rapidamente adaptando-se à nova realidade e compartilhando lições de como
viabilizar o acesso à internet para todos.
RGB – Na sua visão, quais serão as competências mais importantes a serem desenvolvidas
nos servidores públicos nos próximos anos?

EK – Um dos grandes ativos do Brasil é o excelente nível de competências já possuídas pelo
servidor público brasileiro. Uma das questões relacionadas a essa pergunta é quão bem essas
competências correspondem às necessidades da sociedade e como estão distribuídas dentro
dos vários poderes da República. No setor privado, tal distribuição de competências é conhecida
como alocação de recursos e ocorre mediada pelos preços no mercado. Deixando de lado
algumas imperfeições que existem e que não cabe aqui discutir, se existe algum produto ou
serviço que atrai a preferência do consumidor, os preços sobem e os melhores talentos são
atraídos para essas áreas por salários mais altos. Se a preferência muda, o mercado realiza uma
nova realocação dos recursos.
No setor público, a alocação de talentos não é mediada pela necessidade de algum bem público
específico. Não há, portanto, um mecanismo automático em que a necessidade de talentos
REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

56

em uma determinada área seja rapidamente sinalizada e uma realocação de talentos ocorra
automaticamente. Mesmo nas carreiras públicas mais organizadas e menos sujeitas à ingerência
política, a lógica de alocação de talentos não corresponde às necessidades dos bens públicos
protegidos, supervisionados ou fornecidos pelo órgão governamental. Fundamentadas no mérito,
os melhores classificados nos concursos de entrada ou outros cursos realizados como parte da
formação obrigatória de determinada carreira ganham o privilégio de escolher a localização
que melhor atenda às suas necessidades. Não são as preferências do consumidor (ou usuário do
bem ou serviço público), mas as preferências do produtor que definem a alocação dos recursos.
A existência desse desafio de alocação de recursos no setor público é bem conhecida, pois o
setor foi criado justamente para dar conta das falhas que tornam sem efetividade o mecanismo
de mercado.
Assim, embora as competências a serem desenvolvidas pelos servidores públicos nos próximos
anos sejam uma pergunta importante, uma questão de fundo que precisaria ser respondida
simultaneamente é como esse contingente de pessoas altamente capacitadas poderia ser mais
bem alocado em função das necessidades da sociedade.

As falhas de mercado que fazem com que os bens públicos sejam fornecidos pelo governo é
também a característica que traz ao servidor público uma satisfação distinta daquela mais
utilitarista refletida pelo mercado. A dificuldade de se apropriar dos ganhos relacionados
à produção ou proteção de bens públicos tem como o reverso da moeda a possibilidade de
beneficiar toda a sociedade sem discriminação. As pessoas que optam pelas carreiras públicas
tendem a ter um senso de propósito que depende menos da compensação monetária e mais da
natureza do produto em si. Nesse sentido, o papel de proteger o meio ambiente ou promover a
educação é algo que pode não trazer compensação financeira elevada, mas traz a satisfação de
alcançar um propósito.
Retornando à questão principal da alocação eficiente das competências disponíveis no setor
público, é essencial que os servidores públicos possam ser capacitados a compreender
profundamente a natureza do bem público envolvido nos órgãos, agências e instituições que
integram.

Ao desenvolver tais competências, o servidor público será capaz de contribuir para a sociedade
com ações desenhadas para alvos precisos e de grande impacto para um determinado bem público.
Isso traria não só uma grande satisfação aos servidores públicos envolvidos, mas aumentaria
em muitas vezes o seu impacto numa determinada área pública. Essas novas competências de
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identificar com precisão a necessidade pública de maior impacto poderiam se transformar num
sinalizador equivalente ao preço no mercado. Assim, o servidor público não estaria vasculhando
o espaço de possibilidades em busca de retornos financeiros maiores como no mercado privado,
mas sim por oportunidades de expansão (como educação) ou proteção (como meio ambiente)
de um determinado bem público e pela realização de um propósito palpável e mensurável.

Uma outra resposta possível à pergunta original é a necessidade de desenvolver competências
digitais, capacidade crescente de trabalhar em rede, de ser adaptável às novas formas
de organização do trabalho mais horizontais etc. Essas competências serão certamente
necessárias, mas não serão determinantes para que os servidores públicos imbuídos de espírito
público possam assumir o protagonismo no processo de mudanças necessárias. Essas novas
necessidades de competências mencionadas acima e amplamente discutidas em vários fóruns
estão sendo impostas pelas possibilidades abertas pelo avanço tecnológico. O servidor público
não terá a opção de não buscar adquirir tais competências porque agências, órgãos e instituições
já competem para ver quem adota mais rapidamente tais tendências da moda, na tentativa de
estarem na vanguarda da transformação.

A competência-chave capaz de dar à sociedade brasileira a oportunidade de uma transformação
radical na construção de uma sociedade mais justa e mais rica é a compreensão profunda da
natureza do bem público, em cuja “produção” cada servidor público está envolvido. Essa é a
principal missão para a qual a EPPG foi concebida e que norteia as suas principais linhas de
atuação.
RGB – Como os cursos superiores de Administração Pública devem se adaptar, na sua
opinião, às transformações do setor público brasileiro?

EK – Essa é uma pergunta interessante sob vários aspectos, mas gostaria de direcionar o foco,
não para as transformações do setor público brasileiro, mas para a radical transformação
tecnológica que tem reconfigurado os conceitos de soberania nacional, direito e liberdades
individuais, e vislumbra colocar um grande contingente de pessoas em situação de fragilidade e
sujeitas a diversas formas de violência.

As 10 maiores empresas do mundo, de acordo com dados de 7 de janeiro de 2022 do site da
Value today,3 têm um valor de mercado de US$ 14,53 trilhões, superior aos US$ 13,58 trilhões
do PIB dos 168 países mais pobres do mundo, segundo dados mais recentes de 2020 do site
3 Disponível em: https://www.value.today/.

REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

58

Investopedia.4 Creio que vale a pena chamar atenção para este ponto: as 10 maiores empresas
valem mais que o PIB de 168 países. O poderio econômico e a influência que essas e outras
grandes empresas podem ter nos governos da grande maioria dos países é uma realidade que
tende apenas a crescer rapidamente. Por exemplo, as cinco maiores empresas do mundo, em
janeiro de 2022, têm um valor de mercado maior do que o valor mais recente do PIB brasileiro
em 2020. Isso num país que é o 11.o maior do mundo.

O fenômeno mais impressionante é que o crescimento dessas empresas ocorre numa escala
incomparável com o crescimento de países. Para um país, um crescimento anual de 10% é
algo extraordinário que somente poucos conseguem alcançar esporadicamente. Pelo lado
das empresas, de 2020 para 2021, a Microsoft cresceu 38%, a Apple e a Amazon cresceram
ambas mais de 70% e a Tesla (7.ª maior empresa do mundo em janeiro de 2021, segundo o site
Investopedia) cresceu impressionantes 735% em um único ano!

Algo mudou radicalmente no mundo nesses últimos anos. Não há mais dúvida alguma de que
essas empresas dominam o mundo e dominam os países onde se instalam. A capacidade de
legislar dos países e seus atores públicos, de julgar e de governar num ambiente fortemente
influenciado por essas e um crescente número de unicórnios espalhados pelo mundo exigirá
um perfil totalmente novo de administrador público. Além das competências digitais, o agente
público em geral se verá forçado a compreender os novos modelos de negócios, as novas
formas de inserção no mercado de trabalho e a própria natureza do trabalho, mais flexível e
mais fluida. À medida que o avanço tecnológico e os novos modelos de negócios entrarem em
conflito com um ritmo de evolução mais lento das leis e normas regulatórias, a capacidade dos
atores públicos de se manterem independentes será poderosamente desafiada pela criatividade
e poderio financeiro desses “Leviatãs pós-modernos”, fazendo com que a fronteira do correto
e do corrupto se torne mais nebulosa e a atuação do agente público mais complexa e difícil.
Há o risco de o agente público, pressionado por leis e normas contraditórias, potencializada
pela insegurança das decisões jurídicas que se metamorfoseiam ao longo das instâncias de
julgamento e do tempo, decidir adotar posições radicais e ideológicas que podem dar o conforto
de uma sensação de pertencimento e menor incerteza.

Se, de um lado, podemos considerar que muito do que foi discutido acima são especulações,
mesmo que fundamentadas em fatos recentes, de outro, é certo que as escolas de políticas
públicas no Brasil e no mundo necessitam formar um perfil significativamente diferenciado
de administradores públicos. Na EPPG buscamos formar um perfil mais amplo que chamamos
4 Disponível em: https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/.
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de “líder para a mudança”. Esse novo líder público necessitará ser extremamente adaptável,
dinâmico, com capacidade analítica, muita criatividade e grande competência para trabalhar em
harmonia em equipes compostas por pessoas com origens e talentos diversos.

Para as escolas que compartilham do ideal de formar novas lideranças no setor público, a EPPG
gostaria de estender um convite para a formação de uma ampla rede sustentada pelo propósito
comum de despertar a vocação pública nos jovens de idade pré-universitária. Em dezembro de
2020, lançamos a primeira Olimpíada do Bem Público justamente com esse objetivo: mostrar
aos jovens do ensino médio e fundamental que é possível construir uma carreira fazendo o bem
à sociedade.
RGB – Se você tivesse que apontar três tendências para o ensino superior nos próximos
cinco anos, quais seriam?

EK – Apesar dos riscos que já tenho corrido ao especular sobre tendências nas respostas
anteriores, apontar tendências futuras é sempre uma tarefa temerária. Em 2016, o jogador de
futebol Cristiano Ronaldo realizou uma série de desafios físicos impressionantes. Num deles,
realizado em completa escuridão, um outro jogador cruzou a bola para finalização do Cristiano.
A luz esteve acesa somente no momento do chute e, antes da bola sair dos pés do lançador, a luz
foi apagada. Ainda assim, Cristiano Ronaldo conseguiu finalizar a bola em completa escuridão.
Confesso que essa pergunta se parece com a bola sendo chutada na minha direção, em completa
escuridão, sem ter a habilidade do Cristiano Ronaldo. Mas, tentando finalizar a bola no escuro,
meus chutes seriam:
a) crescimento significativo do ensino à distância e de disciplinas avulsas ou cursos práticos
voltados às novas necessidades do mercado;

b) crescente consolidação do mercado de ensino superior, de um lado dominado por um pequeno
número de escolas massivas e, de outro, por um número de escolas diferenciadas na qualidade
acadêmica, metodologias de ensino, inserção internacional e crescente interação com o setor
produtivo;
c) significativos desafios de adaptação dos sistemas de avaliação do Inep e de supervisão e
regulação do MEC frente às grandes e rápidas transformações nas necessidades dos usuários
do ensino superior.
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RGB – Quais serão, na sua visão, os principais desafios da gestão pública brasileira em
2021?
EK – Não tenho dúvidas de que serão todas questões relacionadas com a Covid-19 e suas
consequências. O principal desafio será recuperar um certo nível de racionalidade ou
pragmatismo no improdutivo embate de posições extremas que não favorecem a busca de
soluções. Recuperar a capacidade de dialogar, de escutar o adversário e focar na construção de
soluções é provavelmente o principal desafio para 2021 e 2022.

Particularmente ressaltado nos debates da Covid-19, um dos principais desafios da sociedade
brasileira no espaço público é a recuperação da civilidade e do respeito ao próximo. Para que
isso possa acontecer é preciso que a humildade e a seriedade ganhem um espaço mais nobre no
imaginário popular como uma característica desejável e admirada na sua população.
Os debates e embates sobre quais medidas os profissionais de saúde e agentes públicos devem
ou não tomar no combate à pandemia parecem tornar-se cada vez mais irracionais. Palavras
de ordem tornam-se gritos de guerra aplicáveis a qualquer situação, transformando medidas
como o lockdown em “defesa pela vida” como se todas as alternativas perfeitamente racionais e
utilizadas em vários outros países, em contextos os mais diversos, não existissem. Outra palavra
muito usada de maneira indiscriminada e equivocada como sinônimo de verdade absoluta é
“ciência”. A palavra, ironicamente, parece ser mais utilizada por quem menos conhece como
se faz ciência. Pessoas com protagonismo e história em centros de excelência pelo mundo
são ofendidas em audiência da CPI da Covid-19 numa demonstração assustadora de falta de
civilidade ou incapacidade de travar um debate qualificado.
Provavelmente, a Covid-19 revelou de forma exacerbada uma enorme fragilidade coletiva: a
incapacidade de assumir responsabilidades e sempre jogar a culpa em outrem. Um grande desafio
da gestão pública brasileira é mobilizar-se por uma mudança cultural em que a responsabilização
legal seja precedida e até substituída pela coragem e nobreza de reconhecer falhas cometidas,
muitas vezes fruto de forças ou eventos inesperados que possam eventualmente ter produzido
um resultado adverso. O conjunto de normas que regem esse processo de responsabilização
legal precisaria considerar incentivos que permitam aos protagonistas da ação assumirem
responsabilidade pelas falhas, viabilizando um processo de aprendizado e aperfeiçoamento
coletivo, sem que fiquem sujeitos a penalidades desproporcionais que incentivem a utilização
de subterfúgios ou negação de responsabilidade.
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“O gestor público tem sido forçado a mudar,
buscando a melhora na produtividade e na
qualidade dos serviços prestados”, aﬁrma
Elise Brites
26 de abril de 2021

Elise Brites, professora, advogada e administradora com formação em Auditoria Líder. Master in
Education Sciences pela ACU – Flórida, USA. Pós-graduada em Português Jurídico, bem como em
Direito Público com ênfase em Compliance. Estudou no Tarsus American College. Foi presidente da
Associação Nacional de Compliance (Anaco). Foi membro da Comissão de Combate à Corrupção e
da Comissão de Compliance da OAB-DF. Foi vice-presidente da Comissão de Legislação, Governança
e Compliance da Subseção da OAB de Taguatinga. Possui formação em Investigação pela Academia
Paulista de Investigação. Criteriosa civilista e criminalista com vigoroso trabalho na área da
conformidade. É analista superior de uma grande estatal, requisitada como analista de cooperação
jurídica internacional em um órgão público. Profissional com vários anos de experiência no
assessoramento jurídico, incluindo as políticas anticorrupção e a implementação do programa
de integridade, com forte atuação nas áreas de governança, gestão de riscos e compliance, tanto
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no setor público quanto no privado. Conferencista, debatedora e palestrante nos mais variados
temas. É coach ético, instrutora do procedimento de apuração de responsabilidade (PAR), gestão do
programa de integridade, código de conduta e integridade. Em suas atividades cotidianas, analisa
e revisa pautas, constrói mapeamentos de compliance, prima pela aplicação de metodologias de
compliance. Trabalhou com a aplicação de penalidades, realiza treinamentos e cursos internos
e externos, entre inúmeras outras atividades atreladas ao cumprimento normativo nacional.

***
RGB – Nos últimos anos, temos observado que a governança pública tem ganhado destaque
em diversos países. Na sua visão, o que é a governança no setor público?
Elise Brites (EB) – A governança no setor público é extremamente útil para avaliar, direcionar
e monitorar a atuação e os resultados na administração pública, com vistas à condução de
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Ela é indispensável, pois
compreende, forçosamente, transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade,
dispositivos de liderança, estratégia e controle, dentre outros.
A governança pública tem avançado muito em diversas nações. Aqui no Brasil tem evoluído,
inclusive, por força da administração pública direta e indireta. Os trabalhos realizados, por
exemplo, pelo TCU e CGU têm trazido nova perspectiva também para fortalecer a gestão de
riscos, controles, sistemas de integridade e conformidade, em âmbito nacional.

Para simplificar a compreensão sobre a importância da governança no setor público, podemos
dizer que o cidadão brasileiro é a representação de proprietário do país. Ele é o dono, o qual
requer e determina ações positivas de gestão, controle interno e externo. Esse proprietário
tem demandado a atuação ética e sob o prisma de um código de conduta. Por meio dessa
reinvindicação, cada dia mais consciente do cidadão, a governança pública tem se fortalecido.
Dessa maneira, na minha visão, acredito que a governança pública garanta o desenvolvimento
e a alta performance da máquina pública, oportunizando a melhoria do desempenho nos mais
diversos setores.
Nosso país está demonstrando ao mundo que sua jornada, mesmo que de longa data, está
orientada para o progresso das políticas governamentais, para a apresentação de resultados,
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para a realização de trabalhos com fiscalização e para o aprimoramento de programas
governamentais, objetivando atender aos anseios do cidadão brasileiro. Mesmo diante da
presente crise ocasionada pela Covid-19, há evidências e indicativos da prosperidade e de
desenvolvimento nacional no aprimoramento das práticas administrativas.
RGB – Na sua opinião, quais são os principais desafios para a implementação da governança
no setor público?

EB – Nosso país tem proporções continentais, possuindo agigantada diversidade cultural, com
características incomuns, também, em sua fauna e flora. O Estado brasileiro apresenta distinto
panorama socioeconômico, entre inúmeras outras peculiaridades. Por sua originalidade
e singularidade, o Brasil, paulatinamente, tem sentido a necessidade extrema de reforçar os
mecanismos de governança, aplicando-os ao setor público, em geral.
Acredito que alguns dos principais desafios para a implementação da governança sejam,
justamente, os mais diversos contrastes de nossa nação.

A governança pública encontra obstáculos em várias searas, desde a agenda federativa até a
gestão de pessoas, os infinitos modelos de gestão, os usos intensivos de tecnologia requeridos
pelo mundo, os marcos legais, a prevenção e o combate à corrupção, os estudos e as pesquisas,
dentre outros.
Por maiores que sejam os confrontos, a governança está presente na Administração Pública, de
maneira definitiva. A condução do país está avançando na incorporação, ao setor público, das
melhores práticas de gestão, com incentivos ao desempenho e à produtividade, sempre com
transparência, participação e controle social.

Alguns gestores públicos podem encontrar dificuldades, quando percebem uma presumível
ausência de tecnologias em uma dada região, uma possível falta de sinergia entre União,
estados, distrito federal e municípios, um descompasso com a agenda propositiva, um certo
desaparelhamento da máquina pública em algumas localidades, um plausível excesso de
regras e controles e/ou grande ramificação legal, uma inimaginável orientação por marcos
legais e normativos obsoletos em alguns setores, uma concebível ausência de uniformidade
no tratamento da informação e uma factível inabilidade na gestão orçamentária local, dentre
outras rupturas de um ciclo de gestão virtuoso. Entretanto, a governança pública está em sua
fase democrática e participativa, o que gera oportunidades de melhoria do aparato estatal.
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A complexidade crescente do mercado nacional e internacional, bem como as questões sociais,
têm intimado nosso país a uma busca por respostas sofisticadas. Evidencia-se, assim, cada vez
mais, o papel indispensável do Estado na conquista de resultados e soluções aclamadas pela
sociedade, por meio da formulação de políticas, da promoção da competitividade, da regulação
dos mercados e da provisão de bens públicos.

Já estivemos muito mais distantes do nosso êxito atual. União, estados, distrito federal e
municípios, por meio do esforço coletivo, estão mais próximos, buscando sinergia para a
aplicação das muitas ferramentas de gestão, as quais têm recuperado e garantido um Estado
brasileiro mais eficaz.
Os obstáculos estão sendo superados e a governança pública está casada com os anseios da
população brasileira, pois os cidadãos estão, cada vez mais, requerendo um país eficiente, com
atuação efetiva na execução das políticas públicas em prol do engrandecimento nacional.
RGB – O mundo já enfrentou graves crises, tais como a da pandemia mundial iniciada em
2019 – causada pela Covid-19. Na sua visão, quais consequências dessa e de outras crises
para o setor público brasileiro?

EB – Essa pergunta não possui uma resposta muito simples e exata. Compreendo que não só o
Brasil, mas o mundo todo sentiu e sentirá, por muitos anos, os reflexos de todas as pandemias
vivenciadas. A Covid-19, em especial, trouxe o aspecto do isolamento social.
RGB – As repercussões, para algumas nações, inclusive, têm sido nefastas.

EB – A globalização e a rede mundial de computadores já estão integrando mercados, desde
longa data, propiciando decisões interdependentes. Tal como reforçado desde 2010, por
Thomas Friedman, no seu livro Quente, plano e lotado, o fim do comunismo e os novos modelos
econômicos têm retirado bilhões de habitantes da linha de pobreza. Entretanto, nas páginas
dessa e de outras obras não havia a previsão para uma pandemia mundial causada por infecção
respiratória aguda do coronavírus Sars-CoV-2, com elevada transmissibilidade e de distribuição
global em anos cruciais para a civilização do planeta Terra.
Em textos escritos por estudiosos sobre o tema, em solo nacional, entendemos que cada crise
gera certa disparidade, inclusive econômica, dentro do próprio Estado brasileiro. Avançando
a análise, essa diferença pode estar, também, nos aspectos tecnológicos e sociais, entre todos
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os países do planeta. Por isso, tanto o processo de globalização quanto os reflexos da peste
bubônica, da gripe espanhola, da varíola, do tifo, do cólera, da tuberculose, da Covid-19 e outras
aumentaram a massa da pobreza, atingindo um número cada vez maior de pessoas.
No presente momento, todavia, as consequências e reflexos desses períodos de crise na saúde
dos cidadãos mundiais não podem, obviamente, ser compreendidas de maneira restrita ao setor
público brasileiro.

Muitas ações promoveram um leve e sensível crescimento no desempenho das nações
mundiais, incluindo o Brasil, com acesso a fontes externas de capital, gerando crescimento. Esse
crescimento mundial rompeu-se, a título de exemplo, em dezembro de 2019, quando surgiu o
primeiro caso desse vírus, o qual causa infecções respiratórias, levando várias pessoas a óbito.
Esse novo agente foi denominado de coronavírus. Com alto índice de mortalidade, a Covid-19
requereu uma postura firme de todos os grandes líderes globais. Não seria diferente em nossa
nação.

Esse espectro clínico diferenciado não atingiu só o sistema de saúde. Essa infecção neutralizou
nossa economia, que desfrutava de visível prosperidade crescente. Em breve leitura do estudo
realizado pelo Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, publicado em meados de abril
de 2020, a suspensão de atividades econômicas e a necessidade de empenhar dinheiro público
com despesas para combater a pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19) sacrificou
nossa nação verde-amarela e continuará gerando reflexos por muitos e muitos anos.
Assim, posso dizer que haverá incontáveis consequências para o setor público brasileiro.
Algumas experiências poderão não ser tão positivas, tais como o luto pela vida de milhares
de cidadãos brasileiros e a recessão. Porém, deveremos também lembrar que, em toda crise,
encontramos a oportunidade de aprender e melhorar a atuação da administração pública.
Já observamos grandes mudanças por meio das atuais alterações normativas, dos controles
internos, dos controles externos, das políticas e das diretrizes.
Apesar das grandes perdas financeiras, pessoais e psicológicas que a população brasileira
vem vivendo, a gestão pública, por meio de agentes engajados e comprometidos, tem buscado
soluções criativas e inovadoras para superar os obstáculos do presente, com a visão de futuro.
O gestor público tem sido forçado a mudar, buscando a melhora na produtividade e na qualidade
dos serviços prestados. Houve a descoberta de outros sistemas de logística. O Brasil iniciou
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novos campos de pesquisas, ampliou metodologias e ferramentas de controle. Nosso país tem
realizado diagnósticos eficazes sobre a situação, dando maior atenção ao planejamento. Nossa
nação, inclusive, nesse tempo de pandemia, tem se preocupado em salvar o maior número de
vidas, modernizar legislações para proteger a população e diminuir a burocracia, ampliando as
boas práticas e as ferramentas de gestão pública para o bem dos brasileiros.

Muitos foram e serão os impactos gerados pela Covid-19. A sociedade mundial terá, ainda, que
lidar com as consequências dessa pandemia nas esferas econômica, social, cultural, política
e outras, mas sempre deveremos nos lembrar de que crises também geram oportunidades e
crescimentos.
RGB – Como o compliance pode contribuir para a melhoria da gestão pública durante
momentos de crise?

EB – Mesmo com robustas dificuldades de implementação em momentos de crise, o compliance
poderá e será o instrumento de gestão ideal para a superação dos desafios impostos nas mais
diversas áreas.

Para quem não tem afinidade com o tema, o vocábulo compliance teve sua origem, como já é
sabido, no verbo (em inglês) to comply, o qual significa cumprir, satisfazer, realizar. Sua tradução
mais fidedigna traz o termo “conformidade”, na língua portuguesa. Todavia, no mercado nacional,
preferiu-se a utilização da expressão compliance, por ser mais ampla que sua tradução literal.
Trata-se de uma prática adotada há décadas no âmbito bancário e pelo mercado de capitais,
porém esse termo e seus reflexos vêm sendo incorporados, gradualmente, nos setores público
e privado.

Independentemente das mais variadas interpretações sobre a expressão, existe unanimidade
quando se fala em compliance, quando se trata de uma ferramenta para gestão eficiente. Nesse
sentido, compliance refere-se, por exemplo, aos sistemas internos de controle que possibilitam
maior segurança às organizações públicas e privadas, oportunizando uma atuação correta e
adequada em sua instância de atuação para protegê-la contra os mais variados riscos, incluindo
corrupção e fraudes.
Em relação a sua contribuição para a melhoria da gestão pública, durante a pandemia, um
sistema de compliance efetivo, certamente, pode auxiliar no avanço dos estudos e da erradicação
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da moléstia atual, reduzindo seus efeitos tão devastadores, por exemplo. Pode mitigar os riscos
de desvios, protegendo as pessoas e a instituição no seu dia a dia.

Por meio da ativa atuação dos instrumentos de compliance, poder-se-á, por exemplo, garantir
a adesão e o cumprimento de leis e dos novos regramentos que estão surgindo, diariamente,
voltados para esse momento de crise. Mediante um sistema de compliance, a Administração
Pública conseguirá:
– desenvolver e fomentar princípios éticos e normas de conduta para diminuir a transmissão,
preservando a vida dos cidadãos;

– implementar normas e regulamentos de conduta com o objetivo de reduzir os índices de
mortalidade e prejuízos à máquina estatal;
– criar sistemas de informação, evitando–se os boatos (fakenews);

– desenvolver planos de contingência e um articulado gerenciamento de crise;
– monitorar e eliminar conflitos de interesses;

– realizar avaliações de risco contínuas, periódicas e sistêmicas;
– desenvolver treinamentos constantes a toda a população;

– estabelecer relacionamento com os órgãos fiscalizadores, auditores internos e externos e
associações relacionadas aos mais diversos setores da sociedade (entes públicos e privados);
– tomar decisões com maiores subsídios.

O combate às mazelas e efeitos negativos do atual caos mundial será possível por meio da adesão
da alta administração, dos colaboradores públicos e privados, os quais precisam entender os
objetivos, as regras e o papel de cada um para que se concretizem as ações, políticas, medidas e
atividades com sucesso.
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Em decorrência dos mais diversos momentos de crise, provocados por agentes diversos, desde
pandemias até guerras, culminando em perdas inesperadas de milhares de vidas pelo mundo,
atuações com e em compliance são mandatórias.

Dessa forma, compliance é uma importante ferramenta para a gestão pública, pois possibilita
o aumento da sua eficiência e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, com fortalecido
ganho de confiabilidade e credibilidade, favorecendo, principalmente, a prevenção. Com os
mecanismos de compliance haverá solidez nos objetivos estratégicos e na consolidação do
Estado brasileiro.
RGB – Qual a importância do compliance como ferramenta no combate à corrupção nas
escolas públicas brasileiras?

EB – A educação, desde a Grécia antiga até hoje, tornou-se um processo para facilitar e despertar
o aprendizado e a aquisição de conhecimentos. Por meio dos dispositivos de ensino, o sistema
educacional brasileiro, dentro e fora da sala de aula, desperta habilidades, valores, crenças e
hábitos. Contudo, se o nascedouro da composição dinâmica de cada indivíduo estiver desvirtuado
e maculado pela fraude e pela corrupção, os resultados poderão ser nocivos à prosperidade do
Brasil.

Os sistemas de compliance, assim, entraram nas pautas prioritárias da Administração Pública,
sendo impulsionados, especialmente, em razão do surgimento da Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846,
de 1.o de agosto de 2013). Além do aspecto legislativo e das cobranças mundiais, as diversas
denúncias de casos de corrupção e fraude que recheiam os noticiários também demandaram
nova postura dos administradores, no que tange a gestão da educação, principalmente, na esfera
pública.
As práticas de compliance com foco na prevenção e combate à corrupção e fraude têm adquirido
significativa relevância no Brasil e têm sido destaque na mídia e em grandes fóruns de discussões
econômicas e jurídicas. Compliance passou a ser perceptível ao gestor educacional, tendo em
vista que a área da educação é considerada como uma das mais reguladas na economia nacional;
assim, utilizar os mecanismos de compliance é muito importante para combater a corrupção
nas escolas públicas brasileiras.
Além de “fazer o bem”, todas as partes relacionadas e inseridas na esfera da educação nacional
precisam “fazer o certo”. Não basta cumprir normas. Tornou-se imperioso, envolver a gestão
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pública, docentes, discentes e familiares na conscientização e, em alguns casos, na mudança de
cultura.

Só teremos uma sociedade coesa e voltada para o desenvolvimento e prosperidade contínua se
as iniciativas de colaboração e preparo para a conduta cidadã forem coesas e efetivas. O sistema
educacional deve preparar cada brasileiro para a sua inserção no mercado de trabalho. Por isso,
maiormente, lembro que a educação é um direito de todos, sendo um dever do estado e uma
obrigação da família.

Um sistema de compliance e um sistema de integridade, com certeza, constituirão um mecanismo
importante na administração de riscos nas instituições de ensino, as quais são extremamente
regulamentadas pelas políticas públicas. Desde a pasta ministerial até as diretorias de cada
escola, as salas de aulas, professores, alunos, pais e responsáveis, entre outros, precisarão
aplicar o conjunto de medidas de integridade (valores, regras, procedimentos) com o objetivo
de evitar, detectar e interromper a ocorrência de corrupção, fraudes e outras irregularidades
nas instituições.
Um permanente sistema de compliance servirá como ferramenta no combate à corrupção nas
escolas públicas, pois trará eficácia ao cumprimento de requisitos regulatórios próprios do setor
educacional, servindo de instrumento para a tomada de decisões por parte do mantenedor/
reitor/gestor público. Trará melhoraria ao desempenho das instituições de ensino, desde a
educação inicial até o nível superior, oportunizando a identificação de ganhos e de redução de
probabilidade e/ou impacto de perdas, indo muito além do cumprimento da Lei Anticorrupção
e das demandas regulatórias ou legais.
Assim, inexiste administração, seja pública ou privada, incluindo na área educacional, sem um
assentado sistema de compliance.

RGB – Na sua opinião, quais serão os principais desafios para a implementação da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGDP) no Brasil?
Os dados pessoais, sensíveis ou não, trazem, a todo ser humano, sua existência materializada.
Reportam, por vezes, quais são seus valores, seus princípios e propósitos. Para muitos brasileiros,
os dados pessoais carregam consigo sua distinção e sua dignidade.
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Desde 25 de maio de 2018, os vestígios legais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
vêm perseguindo os administradores públicos e privados. O legislador, eivado do desejo de
proteger o cidadão brasileiro do mau uso das informações pessoais, regulamentou o tratamento
dos dados de identificação pessoal e da segurança da informação.
Antes mesmo da pandemia, já possuíamos muitos obstáculos para a efetiva aderência normativa. Agora, em época de Covid-19, teremos maiores embaraços a serem superados.
Dentre os mais diversos óbices, há:

- as dimensões continentais de nosso país;

- a dificuldade de interpretação legal do conteúdo da própria lei;
- a falta de informação uniformizada e modelos nacionais;

- a ausência da Autoridade Nacional de dados efetivamente estabelecida e implantada;

- as inúmeras modalidades de armazenamento de dados e acesso (dentro e fora do país);

- as lacunas quanto à conformidade e ao treinamento de equipes na esfera pública e/ou privada;
- as compreensões sobre os direitos dos titulares dos dados;
- a adaptabilidade e escalabilidade;

- a grande quantidade de informações rasas constantes na internet sobre o tema;
- o despreparo de alguns gestores quanto a implementação da LGPD.
Muitos serão os desafios, durante e após a pandemia.

A Lei Geral de Proteção de Dados e a tecnologia, por exemplo, trouxeram dilemas sobre o
trabalho remoto, durante essa fase de Covid-19, vislumbrando minimizar os impactos, inclusive
econômicos, gerados pelo isolamento social. O combate para o enfrentamento da epidemia da
Covid-19 e a gestão de crise, nesse período, acelerou a utilização das redes sociais e sistemas
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de tecnologia da informação e comunicação, fazendo com que a grande maioria dos cidadãos
brasileiros utilizasse os meios remotos para trabalhar e interagir com as pessoas.
Cabe lembrar que as ameaças decorrentes do uso de tecnologias e redes sociais, sejam novas,
sejam antigas, geram preocupações razoáveis quanto à segurança e à proteção lateral de dados
pessoais. Por isso, há grandes inquietações.

A proteção de dados pessoais é uma iniciativa global. Aquele que quiser se destacar no mercado
e ampliar a abrangência de suas atividades comerciais, precisará se adequar para não sucumbir
em processos de recuperação judicial ou falência. Não importa a objeção ou barreira a ser enfrentada: ente público e privado deverão primar pela aderência normativa, mantendo os dados
pessoais dos cidadãos protegidos para evitar a apropriação e o uso indevido deles.
Tempos modernos exigem iniciativas criativas e ousadas para, também, proteger a reputação e
a imagem do sistema de gestão público e privado do Brasil.
RGB – Qual a relação entre o compliance e a LGPD?
Existe ligação direta entre compliance e LGPD.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) objetiva, grosso modo, proteger o cidadão do uso
indevido e não autorizado de seus dados e informações pessoais. Trata-se de um marco legal,
já em vigor desde o dia 18 de setembro de 2020, para a proteção e a transferência de dados
pessoais de titulares, com o objetivo de proteger os cidadãos contra o uso disfuncional de seus
dados relacionados a pessoas naturais ou jurídicas.
O compliance, nesse diapasão, possui uma relação com LGPD, a qual vai muito além da mitigação
dos riscos legais. Essa nova lei trouxe maior transparência e mudança de cultura quanto ao
tratamento de dados pessoais. É uma iniciativa de conscientizar as instituições públicas e
privadas sobre os direitos dos titulares da informação, quanto à prestação de contas sobre as
atividades envolvendo duas informações, criando novas diretrizes de conduta.
Como compliance está conectado, diretamente, à gestão de riscos para suprir a governança
pública e corporativa, haverá, por meio da LGPD, maior fiscalização e controle, com a busca
contínua pela evolução e aderência às melhores práticas, inclusive, robustecendo os direitos
constitucionais, em especial, os direitos humanos de cada indivíduo sobre seus dados pessoais.
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Por meio desse e de outros preceitos legais, a sociedade brasileira está aprendendo, diariamente,
a ser mais ética e mais íntegra!

RGB – Você postou recentemente, nas suas redes sociais, uma paráfrase de William
Shakespeare: “Fazer ou não fazer? Eis a pergunta”; “Ser ético ou não ser ético? Eis a
questão!”. Como o Brasil poderá, na sua opinião, superar a crise ética que vivemos?
EB – Quando falamos sobre filosofia moral, tratamos de valores de um grupo ou um indivíduo. É
uma disposição, via de regra voluntária, para aderir a um costume e a um hábito.

Receber troco a maior, ultrapassar o sinal vermelho no trânsito, fazer carteirinha de estudante
sem estar estudando, furar a fila de um estabelecimento comercial, passar na frente dos outros
quando deveria esperar, comprar produtos falsificados, sonegar impostos, não se dedicar
como deveria a seu trabalho etc. são os chamados “pequenos desvios” que alguns dos cidadãos
brasileiros cometem diariamente, e acabam até se acostumando com eles. São as distorções e os
abusos cotidianos que, muitas vezes, podemos até acreditar que sejam comuns. Dessa maneira,
por serem usuais, até fazemos a chamada “vista grossa”.
Interessante dizer que tais desvios de conduta não ocorrem, apenas, aqui no Brasil. Em muitos
países, também vivenciamos problemas com a atitude ética e moral. Por ser uma questão
de caráter global, desde os anos 1990, muitos organismos internacionais têm influenciado
positivamente os grandes atores mundiais.
A sociedade mundial vem, paulatinamente, clamando por retidão comportamental. Ouso dizer
que já estamos vivenciando a “Era da Integridade”, dentro e fora do Brasil.

Para o aprimoramento dos relacionamentos, são necessárias a confiança e a credibilidade.
A segurança nas grandes e pequenas negociações, acordos e relacionamentos só poderá ser
alcançada por meio da certeza de um comportamento ético que seja uniforme, entre todas as
partes envolvidas.
Os valores e os rumos da democracia, por essa razão, no Brasil, merecem maior destaque,
pois nossa vasta legislação e nossos compromissos assumidos com o mundo globalizado têm
interferido, diretamente, em nossa dinâmica comportamental atual.
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Superar essa crise ética que abate nosso país não tem sido e nem será uma tarefa fácil; porém,
sem uma postura ética, não teremos saída para a nossa nação, se quisermos sobreviver em um
mercado mais competitivo e exigente, a cada dia.

Decoro, dignidade, franqueza, honestidade, honra, integridade, justiça, moralidade, nobreza,
probidade, qualidade, respeito, responsabilidade, retidão, sinceridade e transparência são
palavras que mantém uma correlação direta com preceitos éticos. Esses vocábulos acompanham
o bom convívio, a boa administração e os bons negócios.
Para transpor as tribulações imputadas pela deterioração da filosofia moral, há um cuidadoso e
longo caminho a ser percorrido. É preciso ter o suporte da alta administração na gestão pública e
privada. Torna-se, também, imprescindível, ter códigos de conduta e integridade claros, concisos
e acessíveis a toda sociedade. A transparência e o acesso à informação são indispensáveis para
a superação dessa crise ética, amargamente vivenciada.
Uma das formas de superar essa “crise ética” é a educação voltada para a ética, a qual nos
trará autonomia e força, uma vez que o processo educativo, seja ele de que natureza for, forma
indivíduos intelectuais, moralmente instruídos. Pelo nosso sistema educacional e por meio de
políticas públicas efetivas, claras e concisas, ética deixará de ser um conceito vazio.

Em minha atuação profissional, tenho visto a recuperação da sociedade brasileira, pois a
mudança de cultura já começou. O cidadão brasileiro tem refletido sobre suas ações e pensado
não apenas como um ser individualizado. Observo que o esforço coletivo para o alcance legítimo
das boas práticas tem ocorrido em nossa nação, por toda a população.
Essa mudança de postura já é um espelho da disseminação de informações sobre compliance e
integridade, que estão alcançando, do Caburaí ao Chuí. Ou seja, já estamos em um trajeto sem
volta pela adesão às condutas éticas.
Entretanto, ainda temos uma longa jornada a atravessar, com muito treinamento, muito repasse
de informações e muitos exemplos sobre ética para ampliar essa adesão à conduta íntegra e
ética, tão necessária, inclusive, nesse momento de pandemia.

Temos que aprender com o passado, vivenciar as boas práticas no presente e primar pelas
perspectivas futuras, pois, juntos, poderemos construir e moldar uma nação cada dia mais
aderente aos preceitos éticos.
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Precisamos aprimorar o humano, pois a ética nos permite explorar questões de nossa vida
pessoal e profissional, de maneira sincera, racional, competente e honesta!

RGB – Micro e pequenas empresas podem considerar que seu tamanho é um limitador
para a implementação de um programa de compliance e integridade. Empresas que
possuem (ou querem possuir) contratos com o Poder Público poderão enfrentar, em
breve, exigências legais de programas de compliance para a participação em licitações
públicas. Como você avalia as micro e pequenas empresas em termos da implementação
de mecanismos de controle para coibir casos de corrupção?
EB – As micro e pequenas empresas não devem pensar que seu tamanho seja um limitador para
a implementação de um bom sistema de compliance e integridade.

Como a mudança de cultura tem sido uma exigência global, a credibilidade e a confiabilidade
só poderão ser conquistadas e estabelecidas com a conduta ética de todos os atores envolvidos.
Assim, todas as empresas que possuam ou que desejem possuir contratos com o Poder Público
precisarão se adequar ao novo espectro legislativo estabelecido pela União, estados, distrito
federal e municípios. Trata-se, inclusive, de uma maior segurança, tanto para o ente público
quanto para o privado, também quando da participação em licitações.
Essas novas exigências têm sido necessárias como um meio de educar a nação brasileira quanto à
mitigação de desvios éticos, inclusive para inibir fraudes e corrupção nas contratações públicas.

O tamanho da empresa não pode ser justificativa ou desculpa para implementar ou para deixar
de implementar um sistema de compliance.

Minimamente, qualquer personalidade jurídica, seja qual for seu tamanho, deverá possuir um
suporte de alta administração bem evidenciado. É necessário que o gestor realize constantes
avaliações de riscos, bem como implemente um código de conduta e políticas de compliance. Para
um sistema de compliance efetivo, adicionalmente, é importante que existam controles internos
e externos, treinamento e comunicação, canais de denúncia, metodologias para investigações
internas e procedimentos de due diligence, entre outros.

Todos esses componentes podem ser inseridos na atividade rotineira por meio do estudo
sobre a temática, inclusive, utilizando-se dos manuais disponibilizados no próprio site da
Controladoria-Geral da União. Importante destacar que a exigência legal realizada pelo Poder
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Público não permitirá o chamado “compliance de fachada”, ou seja, o empreendedor, ao decidir
atuar como empresário, terá o compromisso de, verdadeiramente, inserir as boas práticas em
sua instituição.
Claro que, para um suporte em consultoria, haverá investimentos financeiros, pois uma
assessoria profissional em compliance cobrará pelo seu empenho e auxílio, seja uma instituição
unipessoal, micro, pequena, média ou de grande porte.

O valor empenhado para uma consultoria de compliance pode variar, de acordo com a região do
país e o que é demandado pela organização contratante, pública ou privada, incluindo o porte da
empresa. Porém, a atuação de um profissional da área, que seja qualificado, transformará esse
dispêndio monetário em lucro, em curto tempo, pois uma empresa que tenha compliance tem,
em sua rotina, a gestão de riscos e a governança, o que traz longevidade a qualquer atividade,
prestação de serviços ou fornecimento de produtos.
Tenho visto muitas micro e pequenas empresas bem engajadas nessa construção de um país
mais ético e íntegro. Assim, já temos alguns empreendedores implementando o sistema de
compliance, o qual também atua como mecanismo de controle para coibir casos de corrupção.

As estruturas de compliance e integridade são uma demanda para o crescimento dos entes
públicos e privados. Se algum empreendedor objetiva prosperar e ter lucros, necessariamente,
terá que ter compliance, gestão de riscos e governança como eixo central de sua administração.
RGB – Se você tivesse que orientar alguém que queira começar a estudar sobre o compliance
no setor público, quais dicas você daria?

EB – A Administração Pública já se encontra bem lastreada em legislações, normativas internas
e externas, pois a todo agente público, pelo princípio da legalidade, só é permitido fazer o que
está expresso em lei. Essa regra, por si só, já é um grande passo para a conformidade legal;
contudo, compliance é muito mais abrangente.

Muitas pessoas me perguntam: se há tantas leis na gestão pública, por que ainda ocorrem
desvios de conduta e vemos tantos casos de corrupção?
A resposta não é simples; porém, a ausência de um sistema de compliance na Administração
Pública gerou oportunidades para o desacerto ético e as falhas na conduta dos agentes públicos.
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O cerne da questão está no aspecto humano. Assim, para se implementar um sistema sólido de
compliance é necessário que a cultura de cada membro da gestão pública seja trabalhada de
maneira uniforme para mitigar atos de improbidade e ofensa ao cidadão público que empenha
seus impostos na crença de uma administração ilibada.

Quem quer começar a estudar sobre compliance na esfera pública tem que buscar realizar
cursos, palestras, webnairs e workshops, para verificar se possui perfil e afinidade com o tema.
Gostando da área, necessitará ampliar seus estudos com cursos mais profundos de imersão nos
conteúdos para um sistema de gestão em compliance.
Requisitos necessários: muito amor, muito estudo, muito comprometimento, muita
disponibilidade para quebrar paradigmas e enfrentar desafios. Esse profissional deve buscar
seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Tenho plena convicção de que um bom profissional de compliance, além dos conhecimentos
técnicos e operacionais da atividade, precisa ter uma visão multi e interdisciplinar.
Qualquer pessoa que objetive trabalhar com compliance, de maneira responsável, necessitará
de adesão à ética e à integridade, aprimorando suas ações, diariamente.
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Governança, gestão de riscos e inovação:
um bate-papo com Ethel Airton Capuano
26 de abril de 2021

“‘Governança sem gestão de riscos é um conceito inconsistente e sem sentido,
pois é a gestão de riscos que fundamenta, tecnicamente, a construção de
qualquer modelo de governança. O conhecimento prévio dos riscos da gestão,
com base em processos e atividades bem mapeadas e aprimoradas, é o que
mostra onde devem ser concentradas as maiores atenções dos membros da
estrutura de governança de um órgão público ou de uma empresa privada”.

Ethel Airton Capuano é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (com
tese premiada em 2011 pelo Enancib), mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da
Informação e Especialista em Redes de Computadores pela Universidade Católica de Brasília,
engenheiro civil pela Universidade Estadual de Maringá e licenciado em Física e Matemática
pela Universidade Católica de Brasília. É também servidor público federal, membro da carreira
de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental desde 1990, egresso da Escola
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Nacional de Administração Pública. Com 5 anos de experiência no setor privado (como engenheiro
civil) e 38 anos de experiência no setor público (nos níveis federal e municipal), tem atuado, nos
últimos anos, em: elaboração de planos e projetos de gestão de concessões de florestas públicas
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia; pesquisas para modelagem, monitoramento
e controle de políticas públicas e projetos para o desenvolvimento regional e o desenvolvimento
das cidades; representante de governo no board de governança do Fundo de Investimentos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS); avaliação e modelagem de processos
de negócio; elaboração de modelos de governança para organizações públicas; modelagem e
desenvolvimento de sistemas de informações computacionais para suporte à gestão pública.

***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Ethel Airton Capuano (EAC) – Eu aprecio o conceito de governança adotado no Decreto n. 9.203,
de 22 de novembro de 2017, parao qual governança pública é 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”.
Complementando esse conceito, em relação à liderança, penso que devemos considerar duas
categorias básicas de liderança no setor público: a técnica e a política. Como liderança técnica,
temos os servidores públicos mais capacitados, tanto na dimensão acadêmica quanto na
dimensão prática da gestão (em termos de experiência e de entregas ao longo da carreira), que
deveriam sempre ter oportunidade de opinar em questões complexas e orientar as decisões
em políticas públicas e gestão governamental. Em suma, penso que as decisões deveriam ser
tomadas pelas lideranças técnicas sempre que a ciência e a tecnologia apresentarem soluções
satisfatórias para a questão objeto de avaliação.
E, como liderança política, temos os representantes eleitos e os integrantes da chamada “alta
gestão” no Poder Executivo, que também devem se comportar de modo íntegro e decidir com
base no interesse público, em sua cultura geral e pessoal, em sua experiência de vida e em sua
intuição sempre que a ciência e a tecnologia não se revelarem suficientes para solução das
questões que se apresentam no setor público.

Em termos de estratégia, peca-se muito no setor público justamente por não se valorizar a
ciência e a tecnologia, muitas vezes construindo-se políticas públicas, programas e projetos
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sem evidências empíricas acerca da realidade adversa que se pretende superar – observo,
com frequência, políticas públicas construídas sobre alicerces frágeis, com premissas pouco
consistentes, como no caso do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que contava
com a capacidade de gestão de projetos (pouco desenvolvida ou inexistente) de municípios
de médio e pequeno portes para execução de obras públicas de infraestrutura local. O Guia
Prático de Análise ex-Ante para Avaliação de Políticas Públicas, elaborado em parceria da Casa
Civil da Presidência da República (CC/PR) com a Controladoria-Geral da União (CGU) e os
extintos Ministério da Fazenda (MF) e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG), é um documento de referência bastante desenvolvido, que deveria ser utilizado pelas
lideranças em governança no setor público federal. Em relação ao controle, temos o melhor dos
três pilares da governança na esfera federal, com a CGU e o TCU, embora esse pilar ainda precise
ser construído em bases mais sólidas nos estados e municípios.
O Acórdão n. 2608/2018 do TCU (Plenário), por exemplo, apresenta um conjunto de
recomendações aos órgãos do Poder Executivo federal para melhoria da qualidade de suas
políticas públicas, programas e projetos de investimentos a partir de seu nascedouro, ainda nas
etapas de concepção.
RGB – Você tem mais de trinta anos de experiência em governo. Na sua opinião, quais são
os principais desafios para a implementação da governança no setor público?

EAC – Com tudo que vi nas últimas três décadas no setor público brasileiro, eu não tenho ilusões
e penso que o nosso sistema político-administrativo não é promissor para a governança. Com
um sistema fiscal centralizador, que concentra recursos tributários no Orçamento Geral da União
(OGU) e não favorece a ideia de federação, mais um sistema político com dezenas de partidos
que lutam pela repartição do bolo tributário em benefício de suas bases eleitorais, cargos de
direção e assessoramento superior de livre nomeação nos órgãos, e quase 90% de municípios
com menos de 50 mil habitantes, muitos sobrevivendo à custa de repasses da União, pensar em
governança parece perda de tempo. Entretanto, penso também que podemos avançar um pouco
nesse quesito democrático e que o maior desafio será o do controle interno e externo, no sentido
de exigir que as decisões, tanto no nível técnico quanto no político da gestão governamental e
das políticas públicas, sejam fundamentadas em evidências.
Outro desafio, consequente do primeiro, será o das escolas de governo, no sentido de (tentar)
promover uma sensibilização geral da alta gestão e capacitar os servidores públicos para a gestão
de riscos e a governança. Em particular, penso que deveriam oferecer cursos de gestão de riscos
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e governança para todos os dirigentes políticos e servidores, começando pelos ocupantes dos
cargos de secretário-executivo (cargo de NES), secretários (DAS 101.6), diretores (DAS 101.5) e
equivalentes.
É inegável, também, que a CGU e o TCU alavancaram nas últimas duas décadas, ainda que
não sem dores, mudanças culturais importantes na gestão pública federal, tornando-a mais
profissional e transparente, mas agora precisam elevar a “barra de salto”, em termos de controle
de qualidade e melhoria contínua, também nos processos de concepção de políticas públicas e
programas de investimentos no setor público federal, num movimento evolutivo que depois
poderá ser adotado (como exemplo) para melhorar o desempenho geral dos demais entes
federativos. É importante ressaltar-se, a propósito, que governança sem gestão de riscos é um
conceito inconsistente e sem sentido, pois é a gestão de riscos que fundamenta, tecnicamente,
a construção de qualquer modelo de governança. O conhecimento prévio dos riscos da gestão,
com base em processos e atividades bem mapeadas e aprimoradas, é que mostra onde devem
ser concentradas as maiores atenções dos membros da estrutura de governança de um órgão
público ou de uma empresa privada.

Concluindo, deve-se observar que, num cenário de tendência fiscal marcado, de um lado, pela
escassez cada vez maior de recursos orçamentários para novos investimentos e, de outro lado,
por quadros cada vez menores de servidores públicos nos órgãos, decisões mais inteligentes
e bem fundamentadas serão cada vez mais prementes no setor público, o que motiva também
um controle mais de base, no nascedouro das políticas públicas, para se identificar os melhores
investimentos em infraestrutura, educação, saúde e outras áreas essenciais e, assim, evitaremse desperdícios de recursos escassos.
RGB – O Brasil está trabalhando para ser aceito na Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Na sua visão, o setor público brasileiro tem muito a
evoluir a partir da adesão do país à OCDE?

EAC – Sim, penso que, como membro da OCDE, o Brasil terá que sair, necessariamente, de seu
relativo (mas histórico) isolamento em relação ao resto do mundo, numa via de integração e
interação de mão dupla, principalmente com os países mais desenvolvidos.
Com acordos de abertura e integração comercial em nível global, virão oportunidades de
aprendizado não somente para as empresas nativas, que necessitarão apertar o passo em
direção à modernização em todos os sentidos (de gestão, de tecnologia, de visão de mundo),
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para se tornarem internacionalmente competitivas, mas também para o setor público brasileiro,
que terá que evoluir e encontrar respostas aos enormes desafios que deverão se apresentar aos
arcaicos sistemas econômico, político e social em vigor. Em particular, penso que uma abertura
maior, mais ousada, do Brasil para a instalação de empresas transnacionais em solo brasileiro,
assim como a promoção de empresas nativas para sua imersão em mercados internacionais mais
promissores (e competitivos), poderá ser muito benéfica para uma mudança de mentalidade
positiva no empresariado e nos governos.
RGB – Como o avanço da engenharia do conhecimento e da inteligência artificial (IA)
poderão impactar a governança do Estado brasileiro?

EAC – O cientista John McCarthy declarou, certa vez, que (tradução nossa) “a inteligência
artificial, para ter êxito, necessita de 1,7 Einsteins, dois Maxwells, cinco Faradays e três projetos
Manhattan”.5 Essa declaração revela o tamanho do desafio tecnológico que representa o
desenvolvimento de soluções com recursos de IA para aplicações práticas.

O conceito de inteligência artificial (IA) tem origem nas ideias seminais de computação
eletrônica de matemáticos do calibre de Alan Turing e John Von Neumann na década de 1930,
portanto, confundindo-se com a própria ideia do computador (ou “cérebro”) eletrônico. A IA, por
apresentar ambições maiores que a “Engenharia do Conhecimento” (no sentido de substituição
do cérebro humano), ao longo de sua história tem emergido e submergido, oscilando entre
grandes promessas e grandes frustrações, algumas vezes apoiando modismos (fads) de mercado
como ocorre atualmente (quem testou as soluções de IA para atendimento remoto ao cliente de
algumas operadoras de telefonia celular e bancos pode avaliar seu nível de eficácia).
Embora sem o ufanismo natural dos jovens, creio que algumas ferramentas tecnológicas
consideradas como de IA poderão ser úteis para soluções de problemas complexos no setor
público, tais como: algoritmos genéticos (GA), redes neurais artificiais (RNA), lógica ambígua
(Fuzzy Logic), raciocínio baseado em casos (Case-Based Reasoning) e aprendizado de máquina
(Machine Learning).

Entretanto, conceitos necessitam de clara explanação inicial para se evitar interpretações
inadequadas em cada contexto. Em essência, o que se entende por “Engenharia do Conhecimento”
é uma disciplina instrumental da Gestão do Conhecimento, voltada para o desenvolvimento

5 FREEDMAN, David H. Los Hacedores de Cerebros. Trad. Paulina Matta. Buenos Aires; Ciudad de Mexico; Santiago: Andres Bello, 1994, p. 43.
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de sistemas de informações em que “conhecimento” (knowledge) e raciocínio inteligente
(reasoning) desempenham papéis centrais.6 Obviamente, a Engenharia do Conhecimento, com
uso de recursos de inteligência artificial (IA), tem um vasto campo de aplicação também no setor
público, e alguns exemplos exitosos são conhecidos, tal como o sistema de análise automática de
prestações de contas de convênios e contratos de repasses de pequenos valores desenvolvido
pela CGU.7 Esse sistema, que está viabilizando a análise das informações de prestações de contas
de modo automático, com economia (a custos mínimos) e razoável segurança em centenas de
milhares de processos em papel que atulhavam os órgãos públicos do Poder Executivo Federal,
é um exemplo de como a Engenharia do Conhecimento e a inteligência artificial poderão
contribuir para a governança no setor público.

Como alerta, deve-se manter cautela ao se comentar sobre “conhecimento” e a possibilidade
de “gestão do conhecimento”, pois, enquanto alguns entendem que “conhecimento” é algo que
pode ser explícito, escrito e descrito em qualquer meio (livro, relatório, sistema de banco de
dados etc.), como em geral entendem os profissionais de TIC, outros entendem que a “gestão do
conhecimento” será sempre indireta e tácita. O conhecimento, para estes últimos, estaria sempre
no cérebro das pessoas e resultaria de complexas interações neurais, com resultados que não
poderiam ser claramente explícitos. Esse conhecimento resultaria, portanto, da disponibilidade
de um ambiente de aprendizado adequado para uso dos colaboradores numa organização (com
portais de informações úteis, processos de aprendizado inteligentes e pessoas motivadas), numa
abordagem atribuída, inicialmente, ao pensador Peter Senge, com a obra A quinta disciplina: arte
e prática da organização que aprende (no idioma original: The fifth discipline: the art & practice
of the learning organization).
Os melhores argumentos técnicos, em minha opinião, estão com os que entendem que o
“conhecimento verdadeiro” (um conceito da filosofia fenomenológica) estará sempre entre
duas orelhas humanas, sendo os conteúdos armazenados em qualquer meio físico apenas
informações ou dados (se armazenados em bancos de dados de sistemas digitais). Essa tese se
apoia, por exemplo, numa verificação empírica bastante conhecida: o processo de aprendizado
escolar. Caso o conhecimento pudesse ser explícito em textos, todos os alunos teriam êxito
imediato com uma simples leitura e não haveria necessidade de professores para mediar seu

6 Ver, por exemplo, a obra de referência: SCHREIBER, Guus; AKKERMANS, Hans; ANJEWIERDEN, Anjo; DE HOOG,
Robert; SHADBOLT, Nigel; VAN DE VELDE, Walter; WIELINGA, Bob. Knowledge Engineering and Management:
the Common KADS Methodology. [s.l.], MIT, 2000.
7 Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2019/03/governo-federal-expande-analise-automatizada-de-prestacao-de-contas-de-convenios.
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processo mental de aprendizado. Essa tese também reforça o papel das escolas de governo na
capacitação dos servidores públicos.
RGB – Qual a definição de inteligência competitiva e como esse conceito pode ser usado
na gestão das organizações modernas?

EAC – Embora útil também em alguns contextos do setor público, o conceito de “inteligência
competitiva” (CI) é mais adequado para organizações de mercado, organizações que lutam pela
sobrevivência num ambiente econômico de rivalidades. Considerando que as origens formais
desse conceito estão na antiga arte dos stratagós (generais, na Grécia Clássica) e na conhecida
obra milenar A arte da guerra (do general chinês Sun Tsu), eu aprecio as abordagens de CI de
Prescott.8 Contudo, os autores dessa obra não ousam conceituar, precisamente, a “inteligência
competitiva”, restando buscar-se um conceito simples (até simplório) de outro autor, como segue
(tradução nossa): “Inteligência Competitiva é um programa sistemático para coleta e análise
de informação sobre as atividades e tendências gerais de negócios de seus competidores para
alcance dos objetivos de negócios de sua própria empresa”.9

Esse conceito pode ser adotado, nas organizações modernas, de diversas formas, variando de
uma abordagem mais tecnológica, com análise de dados dos concorrentes (com sistemas classe
Analytics) para apoio a processos decisórios, até abordagens mais psicológicas, mediante análises
dos modelos mentais e decisões dos executivos e dos movimentos das empresas concorrentes
no mercado (mais na linha da “Arte da Guerra”, ou da “Teoria dos Jogos”). Obviamente, em
termos de limitações para seu emprego nas organizações, encontra-se o fator humano: a prática
de CI exige equipes altamente qualificadas em termos técnicos, com domínio adequado de
várias disciplinas, tais como raciocínio lógico, economia, contabilidade, gestão de negócios,
engenharia de produção, matemática, estatística, engenharia do conhecimento, inteligência
artificial, comunicação, marketing e outras correlatas ao negócio.
RGB – O governo federal publicou recentemente o decreto que institui a Estratégia
Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. Como você avalia o
planejamento estratégico governamental no país hoje?

EAC – Em sistemas políticos democráticos de governo, o planejamento estratégico no
estilo tecnocrático sempre vai esbarrar no planejamento político das lideranças no país e
8 PRESCOTT, John E. Proven Strategies in Competitive Intelligence. [s.l.]: John Willey & Sons, 2001.
9 KAHANER, Larry. Competitive Intelligence. New York: Touchstone, 1997, p. 16.
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no planejamento dos agentes econômicos, e isso é uma consequência natural da própria
democracia pluralista, como a que temos no Brasil. Os partidos políticos e seus líderes têm suas
próprias agendas e objetivos, que nem sempre coincidem com os conteúdos do planejamento
de governo, este resultante de uma concertação de época formalizada entre Poder Executivo e
Poder Legislativo, com as limitações de ambos.
Os exemplos de planejamento estratégico governamental e centralizado mais exitosos que
conheço são os dos países que se tornaram conhecidos como “tigres asiáticos” (Coreia do Sul,
Hong Kong, Singapura e Taiwan), mas esses experimentavam, em seus períodos de “milagre
econômico” (de 1960 a 1990), períodos políticos “de exceção” (com “guerra fria” e pouca
democracia), um detalhe importante que os economistas não costumam comentar.10

Em suma, creio que o planejamento estratégico governamental (e democrático) que temos
não vai melhorar muito, ainda que os esforços para tanto sejam meritórios, pois o que chamo
de “limites democráticos do planejamento central” estão estabelecidos: i) um sistema de
governo federativo bastante complexo, subdividido em três instâncias (ou níveis), em que as
competências e responsabilidades de cada instância nem sempre são bem definidas; ii) um
sistema político muito fragmentado, com dezenas de partidos de pouca consistência ideológica;
iii) centralismo fiscal, tendo os municípios como “primos pobres” da federação; iv) penúria
de milhares de pequenos municípios, que não têm sequer capacidade mínima de gestão para
execução de projetos de infraestrutura em nível local; v) pouco conhecimento da realidade dos
entes federados pelos planejadores em nível federal; vi) corrupção, que não contribui para a
legitimidade dos representantes políticos e ameaça a credibilidade dos planos aprovados.
É interessante, a propósito, uma leitura do relatório recente de pesquisadores do Ipea sobre
a possibilidade do desenvolvimento regional no Brasil a partir do planejamento do governo
federal.11

RGB – Foi publicado recentemente o decreto do governo federal que institui a Política
Nacional de Inovação e dispõe sobre a sua governança. Como você analisa a inovação no
setor público brasileiro atualmente?
10 Ver, por exemplo, a obra: CLIFFORD, Mark L. Troubled tiger: businessmen, bureaucrats, and generals in
South Korea. M. E. Sharpe, 1998
11 MONTEIRO NETO, Aristides; CASTRO, César Nunes de; BRANDÃO, Carlos Antônio (orgs.). Desenvolvimento
regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Rio de Janeiro: IPEA, 2017. Disponível em: https://
www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29412. Acesso em: 8 set. 2020.
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EAC – Como se sabe, o servidor público deve executar suas atividades atendo-se às normas
positivas vigentes; consequentemente, inovar apresenta muitos riscos para os gestores
responsáveis pelas inovações, que podem ser processados sob acusação de improbidade
administrativa se os projetos inovadores causarem prejuízos ao erário. Existe, portanto, uma
contradição institucional fundamental na proposta de inovação no setor público da forma como
se está propondo: de um lado, o Direito Administrativo impõe ao servidor público uma disciplina
normativa ao estilo “burocracia weberiana” (com processos e atividades padronizados), que
não abre margem para que ele seja “criativo” e “inovador”; de outro lado, toda inovação envolve
risco, e exatamente um risco inaceitável pelos atuais cânones do controle: o de perdas para o
erário. Ocorre que sem assunção de risco não há inovação, mas como o risco não pode ser aceito,
andamos em círculos, sem encontrar uma saída.
Em síntese, penso que sem antes se resolver satisfatoriamente, em nível normativo, a questão do
inerente risco que apresenta a inovação, não poderemos avançar nesse tema. Qualquer solução
normativa deverá prever o risco de perdas financeiras para o erário decorrentes de prováveis
insucessos de projetos de inovações, perdas que deverão ser estimadas, inclusive em termos
monetários, e aceitas naturalmente, sem responsabilização dos gestores quando isso ocorrer.
Obviamente, também se deverá prever, numa norma dessa natureza, como diferenciar o “erro
honesto” (errando, mas querendo acertar) do “erro doloso” (errando com outras intenções)
numa avaliação de conduta do gestor inovador.
RGB – Estamos vivendo hoje uma grave pandemia mundial. Na sua visão, quais
consequências a atual crise deverá trazer para o setor público brasileiro?

EAC – Com certeza, a primeira consequência é o agravamento da crise econômica e fiscal anterior
à pandemia, com consequências alarmantes sobre as contas públicas. Entretanto, soluções para
o reequilíbrio das contas públicas existem e são relativamente simples, pouco exigindo em
termos de ação governamental, embora condenáveis socialmente, como a clássica combinação
de “imposto inflacionário” e congelamento de salários. Esse tipo de solução penaliza sobretudo
a população economicamente mais carente, mas tem se revelado eficaz ao longo da história do
Brasil, sempre resolvendo os problemas fiscais dos entes federados em períodos de crises (às
vezes combinado, mas apenas coincidentemente, com períodos de crescimento econômico e de
receitas para o setor público).
Outra consequência será uma drástica redução do poder de investimento estatal ao estilo
“desenvolvimentista”, provocando maior interesse dos governos em parcerias público-privadas
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(PPPs), ainda que num primeiro momento de modo desesperado e pouco técnico. Como uma “luz
no fim do túnel”, acredito nas oportunidades que poderão se abrir à economia brasileira com a
adesão do país à OCDE, mas os resultados também dependerão de uma mudança de mentalidade
bastante dramática do empresariado nativo e dos economistas “desenvolvimentistas”, abrindo
mão do histórico protecionismo em prol de uma inserção mais ousada das empresas nos
mercados globais.
RGB – O governo federal discute há meses a realização de uma ampla reforma
administrativa. O que pode ser feito para que o setor público brasileiro supere a atual
crise de legitimidade?

EAC – Considerando a extensão e heterogeneidade dos poderes públicos no Brasil, quando se
menciona “setor público brasileiro”, deve-se identificar de qual Poder da República e de qual
instância de governo estamos falando. Caso se esteja falando do setor público brasileiro como
um todo, a questão é muito complexa, pois enquanto no setor público federal os inimigos da
legitimidade estão sendo combatidos (corrupção e incapacidade de realização), nos entes
descentralizados não se entende que esse tema tenha sido priorizado. Em síntese, o que pode
ser feito de imediato é se tentar “exportar” o modelo de combate à corrupção da União aos entes
federados, pois políticas para o fortalecimento da capacidade de gestão de estados e municípios
exigiria uma ampla reforma constitucional, com um novo modelo fiscal federativo, atribuindose um maior naco da arrecadação tributária principalmente aos municípios.
Em relação aos tópicos de reformas na área de pessoal, pela experiência de ter participado da
última reforma nesse sentido, no governo federal (na década de 1990), penso que são pouco
produtivas as medidas de “arrocho”, exigindo um capital político enorme do governo para o
alcance de resultados pouco significativos na prática. Contudo, penso que algumas medidas na
área de pessoal poderão apresentar resultados interessantes para o governo e para a sociedade,
tais como:

a) implantação de um sistema de avaliação de desempenho efetiva dos servidores, e não apenas
pro forma (para percepção de gratificações), associado a uma política de real valorização dos
mais capazes, especialmente em processos seletivos para cargos de direção de níveis mais altos
(como existe nos sistemas de mérito da carreira militar e da carreira dos diplomatas brasileiros);
b) alteração dramática nos conteúdos dos concursos públicos, exigindo-se mais conhecimentos
técnicos de disciplinas instrumentais, no sentido de se contar com servidores públicos com
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capacidade de trabalho mais próxima das reais necessidades dos órgãos para implementação
de suas estratégias em políticas públicas e programas de governo;

c) descentralização maior dos processos de estruturação organizacional, mediante emenda
constitucional que permita maior autonomia para os titulares dos órgãos nessa estruturação,
ainda que dentro de padrões científicos e técnicos compulsórios e com as necessárias restrições
de despesas (o conceito de “DAS Unitário” poderia ser adotado para conter a eventual explosão
de estruturas).
RGB – Quais serão, na sua visão, os principais desafios para a implementação da gestão
por competências no setor público brasileiro?

EAC – O desafios são vários, todos exigindo mudanças na cultura política vigente, tais como:
i) implantação de sistemas adequados para avaliação de desempenho real dos servidores (e
não apenas pro forma, para receber gratificação) e dos dirigentes até o nível de secretárioexecutivo ou equivalente; ii) utilização, de fato, de bancos de talentos existentes em processos
seletivos para cargos de direção e assessoramento superiores – DAS; iii) uso compulsório
de processos seletivos públicos e transparentes para cargos do grupo DAS, em alguns casos
abrindo oportunidades para candidatos do mercado (mas com as devidas motivações, que
também deverão ser publicadas); iv) mudanças dramáticas nos conteúdos dos concursos
públicos para cargos de nível superior, concentrando pesos maiores em requisitos mais práticos
e menos acadêmicos, tais como gestão de portfólio, programas e projetos, gestão de processos
de negócio, inteligência de negócio (Business Intelligence – BI), concepção e uso de sistemas de
informações etc.; v) mapeamento e aprimoramento de processos e atividades de negócio em
cada órgão com metodologia Business Process Management (BPM), como base técnica para a
“gestão por competências” e para apresentação de demandas dos órgãos por novos quadros e
estruturas organizacionais (atualmente, não há metodologia científica desenvolvida para tanto,
apenas normas de conformidade processual, como o Decreto n.o 9.739, de 28/03/2019); vi)
desenvolvimento e ampla publicação de uma base de conhecimento científico e técnico, no
órgão central do Sipec, para suportar as decisões sobre estruturas organizacionais, tornando
esse processo mais técnico e transparente; vii) investimentos mais consistentes das escolas de
governo na capacitação de pessoal, com maior concentração de cursos e vagas para atendimento
das demandas estratégicas dos órgãos.
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Entrevista com Fernando Filgueras sobre
Governança para o mundo digital
26 de abril de 2021

“A governança digital não pode ser um atributo do Estado porque isso pode suscitar
um processo de vigilância sem precedentes. Imagine todos os dados e informações
nas mãos do Estado (como na China) e o perigo do autoritarismo. Por outro lado,
transferir a governança do mundo digital para o mercado também não funciona porque
podemos transferir essa vigilância do Estado para as empresas que já a exercem”.

Fernando Filgueiras é professor associado da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal
de Goiás (UFG). Professor afiliado do Ostrom Workshop on Political Theory and Policy Analysis,
Indiana University. Professor do Doutorado em Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração
Pública (Enap). Pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Democracia Digital (INCTDD). Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj).
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***
RGB – Na sua visão, o que é a governança digital?

Fernando Filgueras (FF) – Para compreendermos essa questão, primeiro precisamos separar
as questões. Ou seja, primeiro entender o que é governança e depois esse adjetivo digital.
Gosto de uma definição simples do que é governança, a qual é oferecida pela professora
Elinor Ostrom. Segundo ela, governança é o conjunto de normas formais e informais que
moldam o comportamento humano. Quando falamos em normas formais e informais estamos
compreendendo uma concepção bastante larga do que é governança. Ela compreende normas
formais do ordenamento jurídico, mas considera também as normas informais como muito
importantes. No fundo, o problema da governança é como resolver os problemas de ação coletiva
na sociedade, por isso as teorias sobre governança discutem os processos de coordenação,
transparência das informações e accountability, porque esses elementos aplicados ao processo
decisório e à implementação de políticas públicas são vitais para que elas cumpram seus
objetivos e sejam efetivas para resolver problemas na sociedade.

De outro lado, temos esse adjetivo digital. Quando falamos em mundo digital estamos falando
da aplicação de tecnologias para aprimorar políticas e serviços prestados por governos e
por diferentes organizações. O mundo digital envolve compreendermos uma camada de
infraestrutura, que corresponde ao meio propriamente físico de computadores, hardwares,
storages etc. E envolve também compreender uma camada lógica da construção de sistemas
e algoritmos, os quais colocam essa infraestrutura em funcionamento. Essa segunda camada
representa um lado oculto das tecnologias digitais. Por fim, uma terceira camada que corresponde
às plataformas, sistemas, mídias sociais, internet das coisas, internet dos corpos, inteligência
artificial, blockchain, que proporcionam as interações na sociedade e muitas vezes impactam
a sociedade de diferentes maneiras. Esse impacto ocorre nas relações sociais, em diversas
questões.

Falar de governança digital, portanto, significa pensar em normas formais e informais que
moldam a interação da sociedade com as tecnologias digitais. Por exemplo, temos um problema
real com relação à disseminação de fake news nas mídias digitais, que resultam na propagação
de discursos de ódio, problemas de racismo e machismo, polarização política. Da mesma forma,
temos hoje sistemas de inteligência artificial que apresentam problemas com relação a vieses de
raça e gênero, ou mesmo que propaguem injustiças. Algoritmos de muitas plataformas coletam
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dados dos usuários de forma totalmente opaca, sem que esse usuário esteja atento à aplicação
dos seus dados em diversas outras aplicações, sem qualquer explicação ou transparência. O
fato é que plataformas digitais estão mudando o comportamento humano, criando problemas
de ação coletiva e efeitos muito devastadores em diversas áreas da vida social. Empresas como
Google, Facebook e Amazon começam a mudar as bases da própria economia, criando um
capitalismo de vigilância.
A pergunta que fica é: que normas formais e informais precisamos para moldar o mundo digital?
Esse é o problema fundamental da governança digital.
RGB – O Governo Federal discute há meses a realização de uma ampla reforma
administrativa. O que pode ser feito para que o setor público brasileiro supere a atual
crise de legitimidade?

FF – Creio que temos aqui duas perguntas que precisam ser feitas. A primeira é sobre a questão
do gasto público e o impacto desse gasto nas contas públicas. Se a reforma administrativa for
pensada só nessa dimensão, pouco avanço haverá, porque o problema não é só a questão do
gasto, mas também da qualidade do serviço público.
Há muito tempo que a sociedade brasileira reclama serviços públicos melhores, em diferentes
áreas, e poucos avanços são feitos. Não sei se temos uma crise de legitimidade, mas com certeza
uma crise de qualidade da atuação estatal na sociedade. E normalmente isso não passa impune
pela sociedade. Temos que pensar em medidas sérias que aumentem as capacidades dos
governos – federal, estaduais e municipais –, proporcionem serviços de mais qualidade, que
esteja centrado no cidadão, com entregas eficientes e efetivas, e que seja rigoroso com relação
aos padrões de integridade. Essa segunda pergunta é muito mais difícil. Ou seja, como criar
motivação e condições para que o serviço público atue de forma qualificada na sociedade?
Normalmente reformas administrativas se concentram apenas na primeira pergunta, tornam-se
reféns das corporações e pouquíssimos avanços acontecem. Sem pensar essa segunda dimensão,
não vejo como uma reforma administrativa real possa avançar.
RGB – Estamos vivendo, hoje, uma grave pandemia mundial. Na sua visão, quais
consequências a atual crise deverá trazer para o setor público brasileiro?
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FF – O principal efeito da crise é esse volume absurdo de mortes em função da Covid-19.
Esse efeito certamente não se apaga na vida das famílias, o que, por si, já é grave. Já temos
efeitos econômicos devastadores, que certamente colocam muita coisa em risco. Empresas
estão fechando, as contas públicas corroendo, e gradativamente vamos perdendo a capacidade
para investimentos. O efeito também é enorme nas desigualdades e precisamos pensar muito
seriamente nessa geração que está fazendo aulas on-line, ou com muitas dificuldades de acesso
às tecnologias digitais. A pandemia colocou a nu essas desigualdades e precisamos criar políticas
que enfrentem esse problema de maneira séria. A pandemia traz muitas lições, especialmente
que precisamos investir na sociedade, criar políticas públicas de saúde, educação e trabalho
bastante robustas. Ou seja, precisamos cuidar melhor das nossa políticas públicas e superar
toda uma discussão inútil que vemos por aí, que mais causam confusão do que apresentam
solução.
RGB – Você escreveu recentemente, em seu LinkedIn, que o pós-pandemia trará mudanças
definitivas para a sociedade, especialmente com o uso abrangente de tecnologias digitais.
Quais mudanças seriam essas?
FF – Penso que muita coisa está sendo experimentada agora, como, por exemplo, o uso de
ferramentas digitais no processo educacional. Isso exigirá uma série de ajustes e uma concepção
realista para o uso dessas tecnologias em coisas que não fazíamos antes com elas. Empresas
também estão prometendo reduzir o gasto com imóveis para disseminar o trabalho em casa.
Porém, em muitos aspectos isso não é realista. A pandemia trouxe muitos desafios, muitas
mudanças ocorrerão, mas muitas coisas voltarão ao seu estado normal.
RGB – Você lançou o livro Governance for the Digital World: Neither More State nor More
Market. Por que a solução não seria mais Estado ou mais mercado?

FF – Como eu disse anteriormente, o problema da governança digital é como criar normas
formais e informais para moldar o mundo digital. Hoje, vivemos uma espécie de guerra fria para
a governança da internet. De um lado temos a China com uma perspectiva do mundo digital que
é ditada pelo Estado. Todas as plataformas chinesas, como WeChat, têm um vínculo direto com
o Estado chinês. As iniciativas de inteligência artificial na China representam uma verdadeira
missão nacional, envolvendo universidades, empreendedores e governantes. De outro lado
temos nos Estados Unidos a cultura do vale do Silício. Na cultura do Vale do Silício prega-se o
livre empreendedorismo e a liberdade de mercado para conduzir esse processo de inovação.
Isso não significa que o Estado não participe. É muito conhecida a relação que empresas como
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Google e Facebook mantêm com o Estado norte-americano. Mas a regulação de mídias sociais
ou tecnologias, como inteligência artificial e internet das coisas, é realizada sem intervenção do
Estado, respeitando uma liberdade de mercado. Note-se que são duas abordagens totalmente
diferentes e que atualmente disputam a governança da internet.

O pressuposto para que todas estas tecnologias, como inteligência artificial, internet das coisas,
internet dos corpos e blockchain, dentre outras, funcionem, é que tenhamos cada vez mais a coleta
de dados. Quanto mais e melhores dados tivermos sobre um determinado tópico de política ou
de preferência dos indivíduos na sociedade, melhores soluções baseadas em machine learning,
por exemplo, podemos construir. O pressuposto de todo o processo de digitalização do mundo
é coletarmos cada vez mais dados para construir as diferentes soluções. De fato, big data é a
grande revolução do século XXI e todas as plataformas mais conhecidas que temos entenderam
isso e impulsionaram o processo de inovação. Mas, por outro lado, temos essa supervigilância
e problemas com a privacidade que reforçam todos os nossos problemas de ação coletiva
na sociedade. Nesse mundo do big data e da digitalização os dados representam o principal
recurso que é causa de todo esse processo de inovação. Porém, de quem são esses recursos?
Defendemos que os dados representam common-pool resources ou simplesmente ccommons, na
definição da professora Ostrom. São recursos que exibem características públicas e privadas e
que funcionam na base do compartilhamento. É o compartilhamento de dados que coloca todas
essas tecnologias em funcionamento.
O que eu e meu coautor Virgílio Almeida propomos é que existe uma abordagem diferente para
a governança digital. Ela não precisa ser nem Estado e nem mercado, porque os problemas
que surgem têm soluções diferentes. A governança digital não pode ser um atributo do Estado
porque isso pode suscitar um processo de vigilância sem precedentes. Imagine todos os dados
e informações nas mãos do Estado (como na China) e o perigo do autoritarismo. Por outro
lado, transferir a governança do mundo digital para o mercado também não funciona porque
podemos transferir essa vigilância do Estado para as empresas, que já a exercem. Como esse
processo de digitalização implica a existência de commons que colocam todas essas tecnologias
em funcionamento, necessitamos de um tipo de gestão que seja capaz de resolver os dilemas
de ação coletiva. Nesse sentido, a governança digital precisa ser policêntrica, com jurisdições
sobrepostas, que implique a construção de instituições que assegurem a participação dos
múltiplos stakeholders do mundo digital. Essa governança deve ser essencialmente colaborativa,
porque os problemas do mundo digital têm uma escala global, implicam soluções que envolvam
consenso e, portanto, precisam do envolvimento da sociedade em todo o seu processo.
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RGB – Na sua visão, a transformação digital é uma realidade ou um sonho distante do
setor público brasileiro?
FF – O setor público avançou muito na perspectiva de serviços públicos digitais e na sua
crescente plataformização. Esse foi um avanço notável, em pouco tempo de implementação.
Porém, eu penso que ainda falta construir capacidades inovadoras junto ao setor público de
modo a adentrar essa estratégia de plataformização do governo. Precisamos investir mais em
ciência de dados, considerando os dados que colocam todas essas tecnologias em movimento.
E precisamos construir capacidades digitais no serviço público para que as políticas públicas
possam se beneficiar dessas tecnologias da melhor maneira possível, dentro de parâmetros
institucionais bem definidos e robustos.

A principal deficiência que eu vejo hoje é na questão da governança de dados, que é um subcampo
da governança digital. É muito difícil, no Brasil, obter dados para que se possa empreender –
tanto no serviço público quanto no mundo privado. Não temos estratégias claras sobre como
os dados serão geridos e como esse recurso comum pode resultar em diversas aplicações que
beneficiem não apenas o governo, mas toda a sociedade. Não temos uma estratégia clara sobre
isso no que diz respeito à coleta, armazenamento, processamento, segurança e, principalmente,
compartilhamento de dados. O governo tem tentado fazer isso por meio de projetos como o
GovData, mas que morrem em função das dificuldades para os órgãos públicos entenderem que
precisam de uma estratégia de compartilhamento de dados. É um tema difícil e que tem muitas
barreiras, em que alguns países venceram e verificaram o benefício que é ter uma estratégia de
compartilhamento segura, dentro de todos os parâmetros institucionais de privacidade, para as
políticas públicas.
RGB – Muito se discute atualmente no Congresso Nacional sobre a Lei Geral de Proteção
de Dados. Qual a importância da LGPD para o Brasil hoje?

FF - Considero que essa é uma das leis mais fundamentais aprovadas no Brasil recentemente.
Ela tem um alto impacto público e a questão não está simplesmente porque ela protege a
privacidade. Esse é um ponto muito importante, sem dúvida, na dinâmica do mundo digital
contemporâneo. E merece toda atenção que a lei prestou ao problema. Mas ela não se restringe
a isso, porque a privacidade é protegida reforçando a transparência. A partir da LGPD criamos
um processo sério de regulação do processo de digitalização no Brasil. Organizações, tanto
públicas quanto privadas, passam a ter que explicar porque coletam dados dos indivíduos, como
armazenam, processam e compartilham esses dados, passando o uso de dados a ter finalidade e
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parâmetros institucionais claros de proteção da privacidade. Ou seja, as organizações públicas
e privadas passam a ter que ser transparentes em como operam esses dados em seus modelos
de negócios. A grande virtude da LGPD é que ela não é proibitiva ou uma lei draconiana. Ela
estabelece parâmetros institucionais robustos sobre como lidar com a questão dos dados
e cria mecanismos regulatórios que combatem essa vigilância, os problemas de privacidade.
Além disso, cria uma agência reguladora que fará todos os procedimentos regulatórios e uma
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) com características policêntricas, como disse
anteriormente. A ANPD garante a participação dos stakeholders e foi criada para realmente
exercer sua autoridade no melhor interesse público. Preocupa o fato de ela inicialmente se
vincular à Presidência da República. Penso que as coisas não deveriam se misturar assim, mas
já é um grande avanço.
RGB – Muitos servidores públicos brasileiros começaram a usar aplicativos como o Zoom
e Meet durante a pandemia. Na sua opinião, como deve ser a regulação do uso que essas
empresas farão dos dados pessoais obtidos nesse período?

FF – A regulação é especificada nos termos da LGPD. Ela ainda não está em vigência, a qual
começa no dia 1.o de janeiro de 2021. Nos termos da LGPD, ferramentas como essas precisam
informar ao usuário que estão coletando dados, quais dados e com qual finalidade. Como eu
disse anteriormente, dados representam um recurso essencial para as políticas tecnológicas.
Porém, precisam ser regulados e pensados dentro de parâmetros institucionais que preservem
o interesse público.
RGB – A Amazon e a Microsoft disputaram neste ano uma licitação de US$ 10 bilhões para
a contratação de serviços de computação em nuvem para o Pentágono. Como você analisa
a participação dessas megaempresas de tecnologia em atividades típicas do Estado?

FF – A participação dessas empresas tem ocorrido principalmente com a oferta de serviços
de nuvem. São serviços muito interessantes para governos, porque eles geram muitos dados
e precisam de armazenamento. O serviço de nuvem é muito interessante porque possibilita
esse armazenamento em um espaço virtual, que pode ser associado a diferentes formas de
compartilhamento e criação de ferramentas. Porém, serviços de nuvem são complicados, porque
os dados de governos podem ser armazenados fora do território nacional. Essa é uma discussão
que tem emergido sobre o mundo digital, que é o nacionalismo de dados. Que garantias um
governo como o do Brasil terá de que os dados da Receita Federal, por exemplo, não seriam
usados para finalidades outras ou de terceiros, estando armazenados em nuvem, em algum
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lugar do mundo? Discussões intermediárias têm surgido, como a geolocalização dos dados. Mas
é um mecanismo complicado.
RGB – Se alguém quiser, hoje, começar a estudar a governança digital, quais livros você
indicaria que são essenciais sobre o assunto?

FF – Eu recomendaria três livros. O primeiro é Re-Engineering Humanity, de Brett Frischmann
e Evan Selinger. O outro livro seria The Age of Surveillance Capitalism, de Shoshana Zuboff. E,
claro, o meu livro com Virgilio Almeida, Governance for the Digital World – Neither More State
Nor More Market.
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Patrocínio colaborativo é um
exercício importante?
26 de abril de 2021

No RGB Entrevista desta semana conversamos com Francisco Bessa, chefe
da Assessoria Especial de Controle Interno no Ministério da Economia e
auditor federal de finanças e controle da CGU. Ele fala sobre a Rede GIRC,
fundada em 2017, e a importância das redes. Declarou que o patrocínio
colaborativo é um exercício importante, pois as pessoas estão acostumadas
a preservar suas caixinhas, seus feudos, numa postura corporativista que
nem sempre é benéfica à Administração Pública. Confira este bate-papo!

Francisco Bessa é bacharel em Ciências Econômicas e mestre em Controladoria pela Universidade
Federal do Ceará. Auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU) e
chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia. Atuou como secretário
federal de controle interno da CGU e assessor de controle na Casa Civil e no MEC. É professor
universitário na área de contabilidade gerencial, ética e mercado financeiro. É auditor certificado
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(Certified Government Auditing Professional – CGAP) pelo IIA. Formado pelo Curso de Altos
Estudos de Política e Estratégia (Caepe) da Escola Superior de Guerra, pelo Programa Minerva em
Economia pela George Washington University e pelo Programa Executivo de Competências para
Liderança pela Universidade de Indiana. Foi superintendente financeiro do Banco do Nordeste
e presidente da Empresa de Assistência Técnica Rural do Estado do Ceará (Ematerce).

***
RGB – A Rede Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos (Girc) já realizou 38
encontros, sempre prestigiados e com muito engajamento dos participantes. Como foi a
criação e crescimento da Girc?
Francisco Bessa (FB) – A rede Girg foi criada em 2017, numa iniciativa copatrocinada institucionalmente, na época, pelo Ministério do Planejamento e pela CGU, a partir da inspiração e
liderança do colega Rodrigo Fontenelle, na época chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento. Vale lembrar que, naquela época, o arcabouço normativo
sobre temas como governança e gestão de riscos ainda eram relativamente recente. A Instrução
Normativa (IN) conjunta CGU/MP n.º 01/2016 tinha apenas pouco mais de um ano e o Decreto
n. 9.203/2017 ainda estava sendo discutido. A motivação essencial da rede Girc era reunir os
profissionais que operavam esses temas (governança, integridade, gestão de riscos e controles) e propiciar um espaço em que o coletivo pudesse resultar em aprendizagem, reverberação
e aprimoramento das práticas que são essenciais em qualquer organização, notadamente na
Administração Pública. Desde então, os encontros da rede se sucederam num padrão de reuniões mensais, com painéis técnicos, estudos de caso e especialmente o compartilhamento das
experiências, dos erros, dos acertos, da motivação e do entusiasmo em torno desse conjunto
temático Girc.
RGB – Desde 2019 o Ministério da Economia tem atuado na condução da Rede Girc em
parceria com a CGU, e uma iniciativa muito elogiada de transparência foi a disponibilização ampla e gratuita de materiais e debates no fórum GestGov. Qual a importância da
transparência para a atuação em rede no setor público?

FB – A transparência, desde a edição da Lei n. 12.527, constituiu-se numa prática regular e decisiva para a integridade pública. Como sempre dito e repetido, desde então a transparência é
a regra e o sigilo a exceção. Esse lema tem sido claramente aplicado para o cidadão. A rede Girc
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passou a exercitar esse paradigma de forma interinstitucional. A plataforma Gestgov (cujo uso
foi sugerido em 2019 pelo colega Walter Cunha, da CGU) mostrou-se uma solução prática e democrática, pois o acesso aos materiais, apresentações realizadas e vídeos das reuniões da rede
estão disponíveis indistintamente para todos os internautas, sem necessidade de autenticação
por login e senha. A premissa é relativamente simples: todas as discussões, materiais e debates
realizados na rede Girc são por definição públicos. Ainda que versem sobre os desafios próprios
da Administração Pública, podem ser apropriados por quaisquer agentes (públicos, privados,
acadêmicos) que estejam interessados no debate público sobre governança, integridade, riscos
e controles. Nesse sentido, a transparência e o acesso franqueado a todos é uma premissa
essencial da rede Girc. Não se trata, portanto, de um grupo “fechado” ou uma “irmandade” de
especialistas, mas um espaço de debate público.
RGB – Outro aspecto decisivo na governança da Rede foi o fortalecimento da coordenação
com a CGU. Alguns eventos presenciais da Rede ocorreram no auditório-sede da controladoria, inclusive. Como tem sido essa experiência de governança e coordenação interinstitucional?

FB – É importante tratar essa questão do patrocínio multi-institucional como um exercício importante. Estamos acostumados a preservar nossas “caixinhas”, nossos feudos, numa postura
corporativista que nem sempre é benéfica à Administração Pública. A rede Girc não tem um dono,
mas é mantida nesse exercício colaborativo, em que ME e CGU fazem em conjunto a curadoria
dos temas a serem trabalhados e a escolha de painelistas, recebendo sugestões dos participantes
e coletando os “casos” apresentados junto aos próprios órgãos que acompanham as atividades
da rede. Trata-se de um exercício de governança que tem guarida nos papéis institucionais
próprios do ME (em sua vertente de gestão) e da CGU (em sua vertente de fomento ao controle
e integridade). Para trabalharmos em rede, há um requisito essencial que tem se mostrado na
“vitamina” recorrente da rede Girc: deixar as vaidades de lado, os “Narcisos” institucionais e
pessoais, e construir uma dinâmica de interação, em que o “holofote” é dirigido aos temas, e não
às pessoas. A rede Girc não é, portanto, um espaço de promoção pessoal, sendo regida pela força
da institucionalidade de seus patrocinadores: a CGU e o Ministério da Economia.
RGB – A atuação em rede é um diferencial no Ministério da Economia. Quais paralelos
você enxerga, em termos de desafios e abrangência, entre a condução da Rede Girc e do
comitê de riscos do ME?
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FB – O Ministério da Economia foi resultante da fusão de cinco pastas complexas (Fazenda,
Planejamento, MDIC, Trabalho e Previdência). A dinâmica da governança do ME prevê, além do
Comitê Ministerial de Governança (formado pelo ministro e pelos secretários especiais), a atuação integrada de comitês temáticos, entre eles o Comitê de Riscos, Transparência, Integridade
e Controle (CRTCI). Nesse comitê estão presentes todas as Secretarias Especiais, Gabinete do
Ministro, Órgãos Colegiados (como o Carf), 21 secretarias nacionais e ainda todas as autarquias
e fundações hoje vinculadas ao Ministério da Economia. São, no total, 49 órgãos e entidades
representados, num comitê que se reúne de forma disciplinada todos os meses, com pautas
formativas, informativas e deliberativas. Tem sido um exercício desafiador, pois esses 49 órgãos
e entidades têm graus distintos de maturidade nos temas trabalhados, como a gestão de riscos.
Assim, o exercício tem sido o de buscar um padrão principiológico e de diretrizes para todos,
mas respeitando particularidades e características que podem resultar em instrumentais distintos para cada órgão.12 A atuação conjunta dos órgãos do Ministério da Economia no CRTCI
tem se mostrado um importante exercício, em que o Programa de Integridade é monitorado e
avaliado e as iniciativas são potencializadas, como é o exemplo da elaboração do Plano de Dados
Abertos (PDA) do Ministério da Economia e do Guia de Gestão de Riscos. Pode-se dizer que as
reuniões mensais do CRTCI no Ministério da Economia, em certa medida, constituem-se num
exercício para as mobilizações (também mensais) da própria rede GIRC.
RGB – Quais os propósitos e os próximos objetivos da Girc?

FB – Com o advento da pandemia, a agenda original de encontros presenciais foi substituída
por encontros virtuais, numa dinâmica que mantém a riqueza dos debates e possibilita o
acompanhamento por todos os que acessam a rede. Para o ano de 2022, deveremos abordar os
macrotemas que conectam a agenda de governança e integridade, tais como liderança, estratégia,
riscos e controles. Além disso, a expectativa é que as experiências de operacionalização do
Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (Sipef) possam ser objeto de
averiguação, debate e estímulo ao aprimoramento dessa agenda.
RGB – Como a Rede Girc tem contribuído para o fomento da governança no setor público?
FB – A Governança constitui-se num dos temas do acrônimo da rede e é um conceito basilar, sobre
o qual se sustentam e se desenvolvem os demais temas (integridade, riscos e controle). Na medida

12 As informações sobre o CRTCI podem ser acessadas em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas/integra/governanca/comites-tematicos-de-apoio-a-governanca/comite-de-gestao-de-riscos-transparencia-controle-e-integridade.
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em que os painéis técnicos são desenvolvidos, os diversos agentes públicos que acompanham
a rede Girc têm a possibilidade de levar para suas organizações (e para as suas estruturas de
governança) as experiências compartilhadas. Como governança refere-se essencialmente a
exercício, contenção e monitoramento do poder, ao processo de tomada de decisão, à entrega
de resultados e ao accountability nas organizações, os membros da rede Girc são “provocados”
mensalmente, pelos painéis e debates, a rever de forma recorrente seus próprios mecanismos
de governança. Assim, espera-se que a governança não seja uma “estória da Carochinha” ou um
conjunto de formalidades atestadas quanto à conformidade, mas que não agregam efetivamente
valor às organizações. Ou, pior ainda, que a governança seja um castelo de areia, com uma bela
aparência estética que não resistirá às ondas, desafios e agruras do mundo real, como aquelas
trazidas à tona pela crise global da Covid-19.
RGB – A pandemia da Covid-19 forçou as instituições a realizar eventos na modalidade
remota. Quais aprendizados a Girc está tendo nos fóruns a distância?

FB – Parecia a priori que havíamos perdido o elemento essencial da rede: o olho no olho e a interação. Com a necessidade de conduzir as reuniões virtuais, passamos a contar com painelistas
e participantes que podem estar em qualquer lugar. Não há dúvida de que esse tipo de interação
se constituirá num modelo a ser aprimorado e deverá possibilitar a ampliação do alcance das
discussões temáticas propostas pela Girc.

RGB – Um dos objetivos da Girc é a difusão de boas práticas no setor público. Em proveito
da era de eventos remotos, vocês consideram possível envolver, nos próximos eventos, a
participação de órgãos municipais e estaduais? Há a perspectiva de projetos envolvendo
instituições de outros países, a exemplo do evento com a Embaixada da França?
FB – Ainda que a rede tenha nascido de órgãos da Administração Pública federal, já há hoje a
participação de colegas que atuam nos municípios, estados e mesmo na iniciativa privada. Essa
troca deve resultar em maior riqueza do debate, pois os desafios dos entes subnacionais, que
estão mais perto da entrega dos serviços públicos, são essenciais para qualificar o debate. Esperamos gradualmente trazer também essas experiências para futuros painéis. A experiência da
reunião especial da rede GIRC, realizada em setembro de 2019 em parceria com a embaixada
da França no Brasil, abriu as portas para a possibilidade de realização de encontros similares,
em que as experiências internacionais possam ser insumo para a reflexão e a visualização dos
movimentos que ocorrem numa perspectiva global, em que o Brasil necessariamente deve estar
inserido, ensinando e aprendendo, de forma crítica e dialética.
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RGB – O Brasil é um país de dimensões continentais, com grandes diferenças entre a
capacidade e maturidade estatal nas diversas regiões do país. Como você vê o desafio de
manter uma rede ativa e efetiva nesse contexto?
FB – A manutenção da rede Girc depende essencialmente da atratividade dos temas a serem
discutidos e de sua capacidade de ser um espaço múltiplo, que não se pretende monocromático,
arrogante ou dependente do carisma de indicíduos específicos, mas comprometido com o debate
aplicado, ou seja, resultante da experimentação das doutrinas (de governança, integridade,
riscos e controle) no mundo real das organizações públicas.
RGB – Como a Girc consegue engajar servidores públicos nas ações da Rede de forma
voluntária?

FB – A experimentação de aprender coletivamente, parodiando um conhecido slogan, “não
tem preço”. Os servidores do ME e da CGU que hoje conduzem as atividades, fazem-no como
compromisso institucional associado às suas competências institucionais. É bem verdade que
poderiam, em tese, não fazê-lo. Aqui há um ponto de interseção importante: não se trata de
um voluntarismo “heroico” de indivíduos que são incompreendidos pelo aparelho estatal e
vão desaguar suas mágoas na rede Girc. Há, sem dúvida, uma motivação genuína, mas ela se
encontra com o espaço das competências e da responsabilidade institucional da CGU e do ME,
de patrocinar esse espaço de debate, discussão e aprendizado.
RGB – Como você vê os desafios de controle e integridade no setor público durante a atual
pandemia?

FB – A crise tem o poder de revelar o que somos na essência. A Covid-19 tem propiciado a
oportunidade de reconhecer a importância da liderança interinstitucional, da estratégia com foco
em evidências e da gestão de riscos como uma prática disciplinada que pode, de forma discreta
e sem alardes, apoiar o processo decisório e, no caso atual, salvar vidas, preservar empregos,
sustentar o tecido social e econômico do país. Estamos novamente no “olho do furacão”, com uma
nova onda de contaminações, mas não podemos abandonar o senso de equilíbrio, ponderação e
moderação, atitudes essenciais das lideranças, que devem movimentar as engrenagens da boa
governança, especialmente no atual momento de crise.
RGB – Dizem que por você ser um líder no setor público, isso facilitou a compreensão de
elementos cruciais na condução da Rede Girc e permitiu o sucesso dos aprimoramentos
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da Rede. Você se considera um líder nesse sentido? Quais dicas você daria para quem
pretende implementar com sucesso uma rede no setor público?
FB – A liderança é um atributo situacional. Não acredito na liderança como resultante do
desígnio de um oráculo (como no caso do personagem Neo, dos filmes Matrix). A liderança
pede treino, exercício e controle do “próprio Narciso” para reconhecer a liderança do outro.
Essa alteridade é um atributo essencial em qualquer esforço de atuação em rede, em qualquer
atuação a partir do coletivo, que pretenda ser mais que a mera soma das partes. A liderança
em rede é essencialmente serviço, compartilhamento, menos arrogância, menos holofotes em
“heróis”, mais esforço coletivo e, especialmente, ancoragem institucional.
RGB – Caso os nossos leitores queiram conhecer um pouco mais da Rede Girc, há algum
e-mail ou site disponíveis?

FB – As informações sobre a rede GIRC estão disponíveis no link https://encurtador.com.br/
LNPX5, e maiores informações e detalhes podem ser direcionados para o e-mail: riscos@economia.gov.br.
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Hevellyn Albres compartilha conhecimentos
sobre gestão, compliance e integridade
17 de setembro de 2021

RGB Entrevista Hevellyn Albres, coordenadora-geral na equipe do Ponto
de Contato Nacional para as Diretrizes da Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). As perguntas foram elaboradas
por Vládia Pompeu. Albres compartilha conhecimentos sobre gestão,
compliance e integridade, incluindo comentários acerca do papel da OCDE
na implementação de boas práticas de governança no Brasil. Confira!

Hevellyn Albres é especialista em conduta empresarial responsável, integridade e gestão
de riscos (ISO C31000). Atualmente é coordenadora-geral na equipe do Ponto de Contato
Nacional para as Diretrizes da OCDE sobre Conduta Empresarial Responsável, no âmbito da
Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Atua no governo federal, desde
2012, em temas relacionados ao desenvolvimento sustentável, compliance e integridade,
tendo sido parte da equipe da CGU que coordenou o processo de implantação dos programas
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de integridade na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. É mestre
em Políticas Públicas pelo Ipea, mestre em Relações Internacionais pela UNB e bacharel em
Relações Internacionais pela Unesp. É autora de diversas obras, entre as quais Programas
de integridade na administração pública federal direta, autárquica e fundacional e Política
pública para promoção da integridade corporativa: estudo de caso do programa Pró-Ética.

***
RGB – Qual a grande evolução trazida pela regulamentação da governança pública com a
aprovação do Decreto nº. 9.203/2017?
Hevellyn Albres (HA) – Acredito que a grande evolução trazida pelo decreto foi conduzir as
temáticas de governança e integridade para a agenda do setor público de forma muito forte,
gerando crescentes discussões. Foi especialmente impactante para a integridade, em que
gera um movimento intenso de estruturação de programas de integridade, tendo a CGU à
frente fornecendo orientações, monitorando como isso seria feito e agora também iniciando
a avaliação desses programas. Mas também tem impacto sobre as temáticas de governança,
gestão de riscos e controles internos, que por muito tempo tiveram como principal referência
a Instrução Normativa (IN) CGU/MP n.º 01/2016. Conceitos e formas de implementação
da IN e de outros frameworks são refletidos no decreto, em um processo muito benéfico de
uniformização e nivelamento de entendimento sobre os aspectos básicos, deixando liberdade
para a implementação ocorrer considerando as peculiaridades de cada instituição.
RGB – Para você, qual a principal diferença entre gestão e governança?

HA – De forma geral, vejo a governança em um nível mais estratégico, e a gestão em um nível
mais operacional, sendo ambas extremamente importantes. O Decreto n. 9203/2017 define a
governança pública como “o 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”. Gosto muito de uma figura do TCU
que mostra a relação entre essas duas esferas, em que a governança aparece pautada nos pilares
“direcionar, monitorar e avaliar”, fornecendo a estratégia. Por sua vez, a gestão é representada
em um ciclo PDCA – “planejar, executar, controlar e agir” –, tendo como mote a accountability.
RGB – Qual o papel da OCDE na implementação de boas práticas de governança no Brasil?
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HA – Referências de organizações internacionais como a OCDE são importantes para balizar as
discussões nacionais, dar um norte de quais são as melhores práticas, onde podemos chegar,
ainda que não digam exatamente o que deve ser feito no Brasil, dado que cada país tem sua
realidade. A OCDE é uma referência em muitas áreas e governança é uma delas, seja corporativa,
pública, de estatais etc. Nesse sentido, observar o que a OCDE preconiza como boas práticas
pode auxiliar nosso caminho no aperfeiçoamento constante da governança pública, evitando
erros e buscando adequar os acertos à realidade nacional.
RGB – Existe diferença entre compliance e integridade?

HA – Sim e não, depende do contexto em que a palavra está sendo usada. De forma literal, podemos
traduzir compliance como conformidade, ou seja, estar de acordo com o arcabouço normativo
vigente. Compliance é um termo bastante amplo, que pode ser aplicado a normas socioambientais,
protocolos hospitalares, ao contexto trabalhista, entre muitos outros. Habituamo-nos a associar
o termo compliance às legislações anticorrupção, e é aí que o termo se aproxima muito do de
integridade. Para muitos autores, falar de compliance anticorrupção ou integridade é a mesma
coisa. Outros especialistas podem associar a integridade mais fortemente ao aspecto cultural e
comportamental e compliance ao cumprimento de regras. Por isso, é importante analisarmos
em que contexto as palavras estão sendo usadas e com qual intenção.
RGB – Como iniciativas como a RGB podem auxiliar na disseminação de assuntos
relacionados a compliance e integridade?

HÁ – A Rede é uma plataforma única para troca de experiências, reunindo especialistas que
são referências nas mais diversas áreas direcionados para esse objetivo comum de fomentar
a governança pública. Quando as pessoas estão iniciando a trabalhar com esses temas, noto
sempre uma busca por conhecer casos concretos, saber o que pode dar certo, quais instituições
com características semelhantes já tentaram aquilo, que resultados positivos podemos obter
etc. A RGB traz tudo isso. Nas discussões, seja nos eventos abertos ao público ou nos grupos
reservados aos membros, vemos uma inesgotável e sempre rica troca de informações e
experiências. Acredito que essa bagagem que os membros possuem e a generosidade e empenho
ao compartilhá-la são os principais aportes da RGB para a governança, a integridade e tantos
outros temas relacionados.
RGB – Qual a grande vantagem para uma empresa ter um bom programa de compliance?
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HA – São muitas vantagens! Um dos grandes atrativos é o ganho reputacional e de mercado que
a empresa pode ter ao demonstrar ser responsável no combate à corrupção e na promoção da
integridade, bem como em termos socioambientais, por exemplo. Também ganha na política de
recrutamento e retenção de funcionários, que estarão alinhados com os valores da empresa e
trabalharão com empenho e acreditando no que fazem. Os ganhos transbordam também para
sua cadeia de fornecedores, dado que o programa visa a alcançar também esses atores. Em
termos de gestão, seja geral ou de riscos, também há um amadurecimento. O programa pode
permitir que a empresa aproveite melhor as oportunidades e forças, mitigue suas fraquezas e
lide com as ameaças, ganhando efetividade em suas ações e reduzindo custos. Assim, desde que
a empresa faça o equilíbrio entre as necessidades do programa e seu perfil (incluindo os riscos
associados à sua atuação), ter um programa de integridade é sempre um bom negócio!
RGB – Existe alguma relação direta entre desenvolvimento sustentável e compliance no
âmbito privado? E no âmbito público?

HA – Na minha perspectiva, essa relação existe tanto no âmbito público quanto no privado, dado
que tanto na governança quanto no compliance é importante que essas esferas complementem
suas medidas, reforçando-as mutuamente. Um dos marcos do desenvolvimento sustentável é a
Agenda 2030 da ONU, que indica 17 objetivos que perpassam três dimensões do desenvolvimento
sustentável – econômica, social e ambiental – a serem alcançados até 2030. Vários desses objetivos
são relacionados a temas que integram a agenda da integridade, mais ainda se pensarmos na
compliance de forma geral (incluindo os temas socioambientais e outros). Particularmente, o
objetivo 16 visa a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, o que inclui boa governança
em todos os níveis, e instituições transparentes, eficazes e responsáveis – tudo a ver com nossos
objetivos aqui na Rede! A meta 16.5 é a que mais diretamente responde sua pergunta; por meio
dela se estabelece o compromisso de reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas
as suas formas até 2030, associando, portanto, a agenda anticorrupção e a do desenvolvimento
sustentável.
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RGB Entrevista Jaqueline Jacobsen Marques
26 de abril de 2021

A concepção de servidor público deve ser literalmente a de servo, no
sentido de servir à sociedade e assim satisfazer aos anseios desta,
recordando que o Estado foi criado para o cidadão, e não o contrário.

Jaqueline Jacobsen Marques é conselheira substituta no Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso desde 2011. Foi a primeira mulher a compor o pleno do tribunal. Servidora do TCE-MT
há mais de 20 anos. Foi aprovada para os cargos de auditora pública externa do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso e de conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso. Mestre em Administração Pública (IDP). Pós-graduada em Auditoria das Entidades
Governamentais (UFMT), em Gestão Pública (Faculdade Afirmativo), em Controle Externo
e em Direito do Estado (FGV-Rio). Graduada em Administração (UFMT). Autora e coautora
de livros e artigos. Palestrante na área da Administração Pública e do Controle Externo.
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***
RGB – Nos últimos anos, temos observado que a governança pública tem ganhado destaque
em diversos países. Na sua visão, o que é a governança no setor público?
Jaqueline Jacobsen Marques (JJM) – Na minha visão, a governança pública é um processo
de geração de valor público, caracterizado pela capacidade de bem governar as organizações,
em coparticipação com os diversos atores públicos e privados, com o propósito de entregar
resultados que se transformem em valor público. Assim, filio-me à perspectiva dos professores
Martins e Marini, em sua obra Um guia de governança para resultados na administração pública,13
que conceituam governança pública como “um processo de geração de valor público a partir de
determinadas capacidades e qualidades institucionais; da colaboração entre agentes públicos
e privados na coprodução de serviços, políticas e bens públicos e da melhoria do desempenho”.
Desse conceito, extraem-se quatro fundamentos que compõem a cadeia da governança pública:
1) o primeiro é a qualidade e capacidade institucional, em que estão incluídos os atributos
de liderança, domínio de competências, prontidão para atuar, potencial de atuação e desenho
institucional, os quais explico:
a) a liderança orienta e direciona para o desenvolvimento. O líder não é, necessariamente, o
chefe, mas é aquele que conduz, influencia, mobiliza e motiva os outros, ou seja, aquele que
destrava o potencial humano;

b) o domínio de competências, que envolve: o conhecimento, o saber teórico; as habilidades,
o saber fazer; e as atitudes, o querer fazer. As últimas estão relacionadas a contextos pessoais
e organizacionais, os quais exercem influência sobre o nível de motivação dos atores sociais.
Portanto, é essencial desenvolver as competências dos integrantes do quadro funcional da
instituição, de modo que eles detenham o conjunto relevante e atualizado de conhecimentos,
habilidades e atitudes requeridas para executar a estratégia;
c) a prontidão para atuar refere-se a agir sempre que exista recurso disponível, conveniência
e autoridade respectiva. Faz-se necessário que a organização esteja alerta em relação às
necessidades dos stakeholders, no sentido de conhecê-las e respondê-las tempestivamente;

13 MARTINS, Humberto Falcão; MARINI, Caio. Um guia de governança para resultados na administração pública. Brasília: Publix, 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_governanca_resultados_administracao_publica.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.
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d) o potencial de atuação, que está relacionado à capacidade ou aos limites de atuação,
considerando-se a complexidade do problema público vivenciado, no sentido de que as
intervenções sejam capazes de produzir mudanças relevantes no contexto em que atuam, para
solucioná-lo ou amenizá-lo;
2) o segundo é o desempenho, compreendido como esforços e resultados que geram valor público.
Considerando as dimensões esforço e resultado, os autores explicam que estas são compostas
por seis outras. Assim, segundo Martins e Marini (2010, p. 82), “As dimensões de esforço são
economicidade, execução e excelência; e as dimensões de resultado são eficiência, eficácia e
efetividade”. E, ainda, que “o desempenho ótimo é aquele que atende tanto às dimensões de
esforço quanto às dimensões de resultado”;

3) terceiro, a colaboração, na qual estão abrangidas as redes de governança, a coprodução e
a cocriação, a “colaborarquia”, a liderança compartilhada e as interações com a sociedade em
rede. A governança em redes, que também pode ser traduzida como gestão colaborárquica, é
um novo modelo de governar que está presente no contexto atual. Martins e Marini (2010, p.
46) explicam que “Governança colaborativa é a ciência e a arte de gerar valor público de forma
conectada: é a governança em rede entre instituições e entre estas e a sociedade”. No intuito de
obter a colaboratividade, Martins e Marini destacam que é importante:
a) formar rede de governança, estabelecendo laços institucionais com outras organizações
governamentais, não governamentais e com o setor privado, que seja útil na maximização da
atuação organizacional;
b) que tais redes promovam um ambiente de coprodução e cocriação de soluções para os
problemas públicos enfrentados pela organização;

c) que as redes de governança combinem elementos de hierarquia (controles, regras, supervisão
e coordenação) e, ao mesmo tempo, de flexibilidade, experimentalismo e improvisação de
soluções;
d) que as redes de governança se pautem por padrões de liderança compartilhada em um
ambiente de interlocução e de mobilização;

4) por fim, o quarto fundamento é o próprio valor público. Os professores Martins e Marini
(2010, p. 48) enfatizam que “Valor público constitui em última análise o componente mais
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direcionador do processo de governança, indicando o ‘que’ deve ser gerado, ‘para que’ e ‘para
quem’”, ou seja, a convergência de toda a cadeia, a fim de que seja alcançada a boa governança.

RGB – Quais os principais desafios para a implementação da cultura de governança no
Mato Grosso? Quais órgãos do Governo do Estado do MT são benchmarking em governança,
hoje?
JJM – Em 2018, como pesquisa para minha dissertação de mestrado, realizei e apresentei um
diagnóstico do modelo de gestão adotado no TCE-MT e a efetividade das ferramentas utilizadas
(MARQUES, 2019),14 e observei vários desalinhamentos, tais como: a força de trabalho era
subutilizada; a liderança não estava direcionada à governança para resultados, a pactuação
interna entre os líderes e os executores era inadequada; e a relação custo-benefício dos recursos
aplicados pelo TCE era insatisfatória. Desde então, o TCE-MT já adotou diversas medidas práticas
para a implantação da governança e já se encontra na 6.ª etapa do projeto, “que consiste na
análise dos resultados da avaliação do estágio e identificação das principais oportunidades de
melhoria da governança e de gestão institucional” (TCE-MT, 2022).

Em minha opinião, os desalinhamentos observados servem de pista para extrairmos os desafios
para implementação da cultura de governança, não só no TCE-MT, mas também em outros
órgãos do Estado. Entre os desafios, destaco o papel da liderança, visto ser elemento primordial
no conjunto das capacidades institucionais de governar. Para tanto, o atributo liderança deve
ser trabalhado no sentido de que os líderes abracem a causa coletiva em detrimento das
particulares, que atuem com ética e integridade, a fim de constituir exemplo para os demais
servidores. Como afirma Mark Moore (2002),15 os gerentes públicos, além de desempenhar bem
suas competências e habilidades, ainda precisam assumir responsabilidades éticas e morais.
Isso porque, a boa governança, que visa a alcançar resultados efetivos no serviço público, que
gerem benefícios aos cidadãos, só é possível com a união entre a boa gestão e a ética. Logo, se não
houver atitudes e comportamentos dos líderes no sentido de assumir suas responsabilidades
éticas e morais, melhorar o desempenho e, com isso, aumentar a criação de valor público, esse

14 MARQUES, Jaqueline Maria Jacobsen. O valor público gerado pelo TCE-MT: como aprimorá-lo? 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) – Instituto Brasiliense de Direito Público, Escola de Administração de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/2565
.Acesso em: 6 jul. 2022.
15 MOORE, Mark Harrison. Criando valor público: gestão estratégica no governo. Trad P. G. Vilas-Bôas Castro e
Paula Vilas-Bôas Castro. Rio de Janeiro; Brasília: Uniletras; Enap, 2002
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valor ainda ficará aquém do necessário para satisfazer às expectativas e aos interesses dos
beneficiários diretos.

No que se refere aos órgãos em Mato Grosso, que podem ser considerados como benchmarking
em governança, elenco a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, CGE-MT. Conforme
resultado divulgado na 34.ª Reunião Técnica do Conselho Nacional do Controle Interno – Conaci
–, o órgão alcançou o melhor nível de estrutura dos órgãos centrais de controle interno do País.
Esse resultado demonstra que a CGE-MT tem aplicado os mecanismos de liderança, estratégia e
controle, a fim de avaliar, direcionar e monitorar sua gestão, e assim gerar valor público para a
sociedade mato-grossense. Isso pode ser mensurado pela quantificação e registro dos benefícios
financeiros potenciais ou efetivos, gerados pelo órgão que, nos últimos 3 anos, de 2019 a 2021,
contabilizou mais de R$ 724 milhões (CGE-MT, 2022).
RGB – Ano passado você declarou em uma live que os dados são o novo petróleo. Como os
órgãos de controle podem contribuir para a transparência dos dados do setor público e
no combate às fake news? Quais as funcionalidades do Sistema Radar do TCE MT?

JJM – Eu fiz essa afirmação porque lembrei a frase do matemático Clive Humby, que disse “Data
is the new oil”. Diante dessa comparação, eu afirmei que os tribunais de contas podem ser
considerados uma “mina de petróleo”, pois concentram, em seus sites, uma infinidade de dados
sobre as contas públicas, acessíveis a quem quiser consultar. Esses dados são valiosos para que
a sociedade possa conhecer e cobrar dos gestores políticas públicas eficientes e denunciar aos
órgãos de controle alguma ilicitude constatada.

Entendo que, ao exercer em plenitude suas funções institucionais, os tribunais de contas
contribuem para a não disseminação de fake news, seja por subsidiar os cidadãos e a imprensa
com dados seguros quanto à gestão pública, através de seus sites, seja por exigir a implementação
da ampla transparência, inclusive em tempo real, dos seus fiscalizados.
Compreendo que ainda temos muito a avançar quanto à acessibilidade dos dados, por isso
também a comparação, pois, assim como o petróleo, os dados precisam ser refinados e bem
analisados, para serem utilizados no combate às fake news. Uma sugestão que destaquei na
live foi a de que a imprensa recorra aos órgãos fiscalizadores para contribuir na análise desses
dados e ter maior capacidade de usá-los devidamente.
REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

112

O TCE de Mato Grosso tem buscado contribuir criando mecanismos que facilitem a leitura dos
dados. É o caso do Sistema Radar. Esse sistema disponibiliza uma série de funcionalidades, entre
elas: oportuniza uma visão geral de dados dos municípios referentes a licitações, contratos,
receita, despesa, pessoal, saúde, educação, obras, previdência, prestação de contas, limites da
LRF, entre outros, bem como um detalhamento de cada um desses temas em módulos específicos.

Por exemplo, no módulo compras públicas (TCE-MT, 2022),16 é possível empreender análises
relacionadas: a) à consulta de preços públicos; b) às estatísticas gerais de compras públicas
por exercício, município, unidades gestoras ou tipo de fornecedor; c) aos relatórios e planilhas
automatizadas para formação de preços de referência etc, os quais são disponibilizados em
formatos de fácil compreensão.

Esse formato permite uma análise rápida e compreensível de uma infinidade de dados sobre as
contas públicas de todos os municípios e do Estado de Mato Grosso, que podem ser utilizados
por quem desejar, seja pela imprensa, seja pela população em geral. Destaco que essas
medidas, adotadas pelo TCE-MT, estão alinhadas com a chamada transparência ativa, ou seja,
a disponibilização de dados pela administração pública, independentemente de solicitações,
conforme prevê a recente Lei do Governo Digital, Lei n. 14.129, promulgada em 29 de março de
2021 (BRASIL, 2022).17

RGB – A economia comportamental é uma disciplina muito estudada em diversas partes
do mundo e que atrai cada vez mais interessados no Brasil. Qual o potencial da aplicação
da economia comportamental no setor público brasileiro?

JJM – A economia comportamental é uma ciência que estuda o comportamento humano e como
ele afeta as pessoas, bem como o impacto desse comportamento nas suas decisões. Isso se aplica
a qualquer decisão, seja ela pessoal ou profissional. Por exemplo, a decisão sobre poupar para
a aposentadoria ou consumir toda a renda agora. Ou ainda, a decisão de um juiz, se concede ou
não um habeas corpus.
16 Radar de Controle Público. Módulo Compras Públicas. Disponível em: https://radardeprecos.tce.mt.gov.br/
extensions/radarcompraspublicas/radarcompraspublicas.html Acesso em: 6 jul. 2022.
17 BRASIL. Lei n. 14.129, DE 29 de março de 2021. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o
Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a
Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/
lei-do-governo-digital#:~:text=Lei%20federal%20n%C2%BA%2014.129%2C%20de,9%20de%20julho%20
de%202012%2C. Acesso em: 6 jul. 2022.
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Thaler e Sustein (2009)18 destacam que o trabalho original de Tversky e Kahneman
(1974) identificou três heurísticas e seus respectivos vieses, ancoragem, disponibilidade e
representatividade, e seus estudos mais recentes comprovaram que tais heurísticas e vieses
nascem do interjogo entre o sistema automático e o sistema refletivo. Esses vieses são sistemáticos
e afetam as escolhas dos indivíduos, independentemente de onde eles trabalham.
Os autores afirmaram que as decisões, tanto públicas quanto privadas, podem ser melhoradas se
os julgamentos puderem ser reorientados na direção das probabilidades reais. Eles asseguram
que as pessoas são falíveis e orientáveis, visto que estão geralmente muito ocupadas e não
têm tempo suficiente para analisar cada questão com profundidade, por isso fazem escolhas
baseadas nas heurísticas, com a atenção limitada, até mesmo para as decisões mais importantes
da vida.

A OCDE, em 2018, publicou estudo sobre a existência de instrumentos, de baixo custo de
implantação, que devem ser considerados no desenvolvimento das políticas públicas, inclusive
nas políticas de integridade. A organização afirma que, “de fato, ao repensar as políticas de
integridade a partir da perspectiva do comportamento humano, é possível torná-las mais eficazes
e mais eficientes”. Os pesquisadores salientam que “um insight comportamental chave é que
escolhas antiéticas são frequentemente feitas por pessoas que, em geral, querem se comportar
eticamente”. Uma grande descoberta dos pesquisadores da OCDE foi que a maior parte dos
indivíduos deseja ser ético e que aqueles que não se importam com o resultado das suas ações
sobre as outras pessoas, que são minoria, apresentam sintomas de psicopatia (HARE, 2006
apud OCDE, 2018, p. 14).19 Consequentemente, os insights comportamentais devem enfatizar a
maioria que deseja ser ética.
Então, com base nessas assertivas, eu entendo que o potencial de aplicação dessa ciência no
setor público é imensurável. Se a economia comportamental for estudada e aplicada de forma
correta, também no setor público, poderá trazer grandes benefícios com custos baixíssimos.
RGB – Na sua opinião, como a governança pública e a economia comportamental podem
contribuir para o aprimoramento do valor público gerado pelos Tribunais de Contas?

18 THALER, Richard H.; SUSTEIN, Cass R. Nudge. O empurrão para a escolha certa. Trad. Marcelo Lino. Rio de
Janeiro: Elsivier, 2009.
19 OECD. Behavioural Insights for Public Integrity: Harnessing the Human Factor to Counter Corruption. Paris: OECD Publishing, 2018. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264297067-en. Acesso em: 23 jan.
2019.
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JJM – Como já referenciado na segunda questão, em minha dissertação de mestrado (MARQUES,
2019), elaborei um estudo de caso e pesquisei sobre como aprimorar o valor público gerado
pelo TCE-MT. Nessa pesquisa, constatei que não basta ter recursos financeiros suficientes,
profissionais capacitados e bem remunerados, infraestrutura física e de TI em quantidade e
qualidade adequados, se não houver boa governança e integridade que direcionem as ações,
pois isso resulta em “excelência inútil”, segundo o conceito trazido pelo professor Humberto
Martins.
Desse modo, identifiquei que a implantação de ferramentas de governança pública que propiciem
uma melhor capacidade de governar é fundamental. São diversas as estratégias e medidas que
precisam ser adotadas. Como um exemplo, cito a formulação da agenda estratégica, para a qual
recomendo que:
a) haja completa integração entre o planejamento e a execução;

b) o monitoramento, a formulação, a ação e a avaliação estratégica sejam momentos lógicos, não
sequenciais, que buscam o replanejamento;
c) a liderança seja voltada a uma visão estratégica;

d) o desempenho seja baseado em resultados, em busca de padrões desejáveis de eficiência,
eficácia e efetividade organizacionais.

Além disso, percebi que, mesmo com todos os recursos necessários e bem direcionados por
ferramentas da boa governança, esses ainda são insuficientes, visto que a corrupção é uma das
principais maneiras de se reduzir a entrega de valor público dos tribunais de contas aos cidadãos.
Assim, a integridade também é essencial para o aprimoramento dessa entrega. E, para conter
ou ao menos reduzir as práticas desonestas, a OCDE (2018) observou que é possível implantar
políticas de integridade baseadas na economia comportamental. “Integridade não é apenas
uma questão de escolha moral individual; é influenciada pela sociedade, pelos pares, vizinhos e
colegas. Políticas de Integridade funcionam melhor em congruência com - e não contra – a lógica
das interações sociais” (OCDE, 2018, p. 9 tradução livre).
Desse modo, observei que as intervenções da economia comportamental também são essenciais
para contribuir para o aprimoramento do valor público gerado pelos tribunais de contas, que
têm como função constitucional controlar a aplicação dos recursos públicos.
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Verifiquei a necessidade de implementar medidas que minimizem os elementos comportamentais
negativos, especialmente conflito de interesses, sentimento de reciprocidade, viés inadequado
e busca de equilíbrio moral pelo sentimento de injustiça. E, ainda, de outras que possam causar
influências positivas no comportamento dos integrantes dos tribunais de contas. Como exemplo,
cito:

a) diminuir a possibilidade de justificativas para as condutas impróprias, por meio da definição
clara das tarefas e das consequências das ações de cada servidor, bem como das expectativas de
comportamentos adequados e torná-los exequíveis;

b) liderar pelo exemplo, evidenciando os próprios comportamentos éticos e divulgando
adequadamente a valorização que a alta administração dá a esses comportamentos;
c) tornar conhecido antecipadamente o dilema ético ou o conflito de interesse, evitando o
elemento surpresa;

d) enviar lembretes morais, oportunamente, que encorajam as reflexões éticas, com
mensagens do tipo “obrigado por sua honestidade”, pode trazer resultados impressionantes
nos comportamentos das pessoas, especialmente se enviadas momentos antes da tomada de
decisão;

e) dar feedback oportuno e estruturado que permita que os servidores conheçam e avaliem o
seu desempenho;
f) elevar e enfatizar os pontos de referência moral, por meio da construção de normas de longo
prazo e do fortalecimento dos valores de integridade.

Ademais, constatei que os líderes são pessoas determinantes para a aplicação dos insights
comportamentais e que, por esse motivo, precisam ser selecionados por critérios rigorosos, pois
eles devem ser os responsáveis pela aplicação dos nudges (empurrões para a escolha certa). Por
fim, entendi que devem sempre ser priorizadas a cocriação e a coprodução de valor público, em
que se prestam serviços que foram criados com o apoio do cidadão.
RGB – Quais serão, na sua visão, os principais desafios da gestão pública dos municípios
nos próximos anos?
REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

116

JJM – Bem, eu imagino que os gestores ainda terão muitos desafios, decorrentes da pandemia do
novo coronavírus, além dos que já enfrentávamos anteriormente. Questões como a dificuldade
de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere a gastos com pessoal, aos limites
constitucionais de educação e saúde e às regras da previdência também devem ser enfrentadas
pelos governos municipais. Além disso, creio que teremos o desafio da necessidade de a gestão
pública estar alinhada à acelerada e exponencial transformação digital dos últimos anos. Mas eu
acredito que a governança pública e a política de integridade podem trazer grandes benefícios
aos gestores dos municípios que tiverem coragem e se dispuserem a implantá-las e a utilizálas efetivamente. É importante lembrar que esses benefícios devem impactar a população e
que o foco deve estar sempre na criação de valor público. Esse é o grande desafio, a meu ver.
É preciso a negociação de valores, a mudança de cultura e a quebra de paradigmas, quanto ao
propósito da prestação de serviços públicos. O cidadão deve ser colocado no centro do desenho
das políticas públicas e da entrega dos serviços. Para isso, a concepção de servidor público deve
ser literalmente a de servo, no sentido de servir à sociedade e assim satisfazer aos anseios desta,
recordando que o Estado foi criado para o cidadão, e não o contrário. E, desse modo, estaremos
seguindo o exemplo insubstituível de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, ao vir como homem
para cumprir o propósito de salvação da humanidade, afirmou sobre si mesmo: “o Filho do
Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”
(Bíblia, Mateus 20:28, 2009).20

20 Bíblia Sagrada. Mateus 20:28. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/20 Acesso em: 6 jul.
2022.
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14

Luiz Antonio fala do desaﬁo para a
consolidação da governança no Brasil
17 de agosto de 2021

RGB Entrevista Luiz Antonio Peixoto Valle, professor, jornalista, membro fundador e
presidente do Conselho de Administração da Rede Governança Brasil. Confira!

O professor Luiz Antonio Peixoto Valle é formado em Jornalismo pela Escola de Comunicação Assis
Chateubriand e em Administração de Empresas pela Faculdade Bennett. Pós-graduado em Política e
Estratégia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atuou em diversas empresas estrangeiras
e brasileiras nas áreas de administração, financeira, auditoria e segurança orgânica, nos cargos de
auditor, controller e diretor (CEO). É sócio-diretor da LAPV Consulting desde 2013. Tem, como foco de
atuação principal, as áreas de Sucessão Familiar, Governança Corporativa, Planejamento Estratégico,
Auditoria, Controladoria, Inteligência e Segurança Orgânica. Na área acadêmica foi professor da Fundação Getulio Vargas (FGV/RJ) nos cursos de MBA durante treze anos. Ministrou diversas aulas como
professor convidado do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC/RJ). Ministrou aulas na
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Ministrou aulas na Escola da Magistratura Mato
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Grossense (Emam). Na área de atividade de inteligência e geopolítica já proferiu aulas e palestras em
várias instituições, dentre as quais:
– Escola Superior de Guerra (ESG) – Curso Superior de Inteligência Estratégica (CSIE);
– Universidade da Força Aérea (FAB), curso de Mestrado em Ciências Aeroespaciais;
– Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) (MPE/MT);
– Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PM/MT;
– Gerência de Inteligência Penitenciária da Secretária de Justiça e Direitos Humanos;
– Diretoria da Agência Central de Inteligência (Daci);
– Defensoria Pública de Mato Grosso;
– Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg-MT).

Ainda ministra aulas em várias das instituições citadas acima. Foi por duas vezes Delegado da AdesgMT. Há várias entrevistas disponíveis na internet em que discorre sobre temas de geopolítica. Possui
dezenas de artigos publicados sobre inteligência estratégica e geopolítica em sites e revistas, incluindo
artigo publicado na revista da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Mantêm um canal no YouTube
que versa sobre geopolítica, inteligência e estratégia, denominado “Xeque-mate Global”.

***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Luiz Antonio Peixoto Valle (LAPV) – Governança deriva da palavra governo, está ligada ao
exercício do poder dando um rumo, um determinado sentido positivo à gestão dos recursos
públicos. Segundo o Banco Mundial, “governança é a maneira pela qual o poder é exercido
na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento,
e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções”.
Portanto, governança é um conceito que compreende um conjunto de ações ligadas a governar,
que passa por definir responsabilidades e processos adequados para subsidiar a tomada de
decisão.

Para melhor compreensão cabe frisar que a governança foi colocada de forma expressa, no
âmbito da administração pública federal, por meio do Decreto n.º 9.203 de 22 de novembro
de 2017. Apesar de ser um tema antigo, apenas entrou na pauta de forma efetiva nesta época
e tem progredido muito. Os pilares são liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar
e monitorar a gestão. Neste caso, seguir o Ciclo PCDA – planejar, executar, controlar e agir
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(plan, do, check, act) – na execução da estratégia obtendo o devido feedback para correções é
fundamental. Integrar essas facetas para alcançar eficiência e eficácia na gestão é determinante.
RGB – Na sua opinião, quais são os principais desafios para a implementação da governança
no setor público?

LAPV – A liderança, a estratégia e o controle são os pilares da governança. Estratégia e controle
você implanta a partir de uma base de conhecimento. Todavia sem a adesão das lideranças
tudo se torna mais difícil. São elas que vão efetivamente impulsionar o processo. Quer ver um
exemplo? O ministro Augusto Nardes apontou que a burocracia, a transparência e a comunicação
têm sido entraves. Nenhuma dessas questões é recente, já nos incomodam há muito tempo.
Vamos ver o caso da burocracia. Até hoje falamos das dificuldades geradas pelo excesso de
burocracia, todavia esse problema foi detectado há décadas, até mesmo considerado prioritário,
quando se criou no âmbito federal o Ministério da Desburocratização, que funcionou de 1979
a 1986. O ministro que primeiro atuou nessa pasta foi Hélio Beltrão, uma pessoa de extremo
prestígio e reconhecida competência, demonstrando a importância dada à tarefa. Então, por que
continuamos falando disso? Porque a ideia não foi encampada e incentivada pelas lideranças
seguintes, dentre outros fatores. Assim, a sensibilização das lideranças e seu engajamento no
processo me parece o principal desafio para a consolidação da Governança no Brasil. A partir
daí os demais obstáculos podem ser superados.
RGB – As primeiras medidas do presidente Joe Biden indicam a tendência de restauração
das relações multilaterais dos Estados Unidos. O que podemos esperar da nova política
externa americana para a América Latina?

LAPV – A política externa dele busca restaurar relações multilaterais, principalmente com a
Europa, uma aliança que foi prejudicada pelo ex-presidente, Trump. Mesmo no que tange os
europeus existe uma área de tensão com a Alemanha devido ao gasoduto Nord Stream 2. Todavia,
com outras potências da Eurásia, incluindo o Oriente Médio, é o inverso. Ele tem, reiteradas
vezes, hostilizado a Rússia e a China, sendo indiferente a Israel e Arábia Saudita (nesse último
caso cortou quase todo apoio) e ameaçando a Índia com sanções pela aquisição do sistema
S-400. A política dele mostra-se mais belicosa, de gerar confrontos com esses países, do que seu
antecessor. A restauração de relações multilaterais tem sido limitada e restrita a poucos países.
No que tange a América Latina ele seguirá as diretrizes dos seus impulsionadores. Certamente
a pauta será norteada pela questão ambiental e climática, bem como dos direitos humanos.
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Esses temas, justos em princípio, serão usados como armas geopolíticas para fazer a América
Latina continuar no retrocesso econômico e militar em que está engolfada há quatro décadas.
Não haverá nada de substancial no que tange a ajuda real com uma perspectiva isonômica de
progresso verdadeiro.
RGB – Segundo o Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial, um think tank inglês, a
China ultrapassará os EUA como maior economia do mundo até 2028. Como você vê a
relação entre China e EUA agora no governo Biden? Haverá mais diálogo em meio à guerra
comercial?

LAPV – Acredito que nada vai mudar. Biden já sinalizou que a China é considerada uma grande
ameaça para os EUA. A reunião, ocorrida em março de 2021, em Anchorage, no Alasca, para
discutir a relação bilateral, foi tensa e mostra bem a abordagem dada ao assunto. O secretário
de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou profunda preocupação com as ações da China
incluindo genocídio contra muçulmanos uigur, e enfatizou que queriam discutir ainda sobre
Hong Kong, Taiwan, ciberataques nos EUA e coerção econômica dos aliados dos EUA. O principal
funcionário da diplomacia do Partido Comunista Chinês, Yang Jiechi, e o ministro das Relações
Exteriores, Wang Yi, retrucaram dizendo: “A China se opõe firmemente à interferência dos
EUA nos assuntos internos da China. Expressamos nossa firme oposição a tal interferência e
tomaremos medidas firmes em resposta”. Essa reunião, que ocorreu a convite dos EUA, só piorou
uma situação já bastante beligerante entre as duas potências.
A guerra comercial não se aprofundará muito enquanto for inconveniente a ambos. Há uma
interdependência econômica que torna o aprofundamento da disputa comercial desaconselhável
aos dois lados.

No campo da expressão econômica a questão de a economia chinesa ultrapassar a estadunidense
depende até mesmo do parâmetro. Nos parâmetros convencionais de valor absoluto, o Brasil,
por exemplo, saiu do ranking das 10 maiores economias do planeta, segundo levantamento da
agência de classificação de risco Austin Rating, e pode cair para a 14.a posição em 2021. De
acordo com a Austin, o Brasil foi superado em 2020 por Canadá, Coreia e Rússia, ficando em 12.o
lugar. Os EUA continuam liderando, seguidos pela China.
Todavia, se usado o padrão de poder de paridade de compra (PPP, na sigla em inglês) como
métrica e fazendo uma projeção até 2022, alguns entendem que isso já ocorreu. Vejamos o
gráfico:
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A ascensão da China torna o embate com os EUA inevitável no curto e médio prazo, inclusive no
campo militar, conforme preconizado na Armadilha de Tucídides. Conforme já disse um general
chinês, numa montanha não pode haver dois ursos.
RGB – O Brasil está trabalhando para ser aceito na Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico. Na sua visão, o setor público brasileiro tem muito a evoluir
a partir da adesão do país à OCDE?

LAPV – Sim, há muito a ser feito, é necessário aprimorar certos parâmetros das políticas públicas e
da legislação para adequá-las às melhores práticas internacionais encampadas pela OCDE. Como
exemplo podemos citar a defesa, pela OCDE, de políticas públicas que preservem o equilíbrio
fiscal, fato que vem sendo posto em dúvida no Brasil devido aos gastos extraordinários com a
pandemia. A adesão plena a todos os instrumentos da OCDE é um desafio ainda a ser superado.
Conceitualmente tudo está avançando, mas na parte prática, de efetiva implementação com
alcance de resultados tangíveis, ainda temos de caminhar.
RGB – Quais são as suas projeções para a economia mundial em 2021? O que seria o
xeque-mate global?
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LAPV – Vou tentar explicar de forma didática, e bem resumida, o que é o xeque-mate Global. O
xeque-mate global é uma expressão que eu cunhei em 2019, através de vários artigos e depois
no meu canal no YouTube, e que está relacionada a um momento em que a estrutura atual chega
à exaustão e o jogo termina, sendo necessário reiniciar o jogo em outras bases. Essa exaustão se
dá em vários campos, no campo da expressão psicossocial dos costumes e valores (peça Bispo),
no campo da expressão econômica (peça Torre) e no campo da expressão do poder armado
(peça Cavalo). A exaustão está bastante ligada a um fator econômico incontornável, que é a
colossal bolha da dívida que se tornou inadministrável pelas regras ordinárias. Esse é um fator
amplamente conhecido e fruto de diversos trabalhos e artigos. Para proteger-se dela aconteceu
um fenômeno chamado desdolarização, feito pelos principais países do mundo ao substituir,
em suas reservas internacionais, ativos denominados em dólar por ouro, fazendo com que a
participação dessa moeda nas reservas se aproxime hoje de 62% em média, num franco declínio
em relação ao passado. O Brasil não fez a desdolarização, deixando suas reservas vulneráveis.
Reconhecendo essa necessidade, o Fórum Econômico Mundial, que reúne a elite mundial que
se encontra anualmente em Davos, propôs no ano passado o The Great Reset. A ideia é refazer
a estrutura global. Na sequência jornais e revistas conceituadas, como a The Economist, deram
publicidade à ideia. Vejam a capa da revista na edição de novembro de 2020, que por si só já diz
bastante:
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Klaus Schwab, líder do Fórum Econômico Mundial, chegou a escrever um livro sobre o The Great
Reset. Veja-se a capa:

Assim, a proposta deles é uma reinicialização geral da sociedade reescrevendo o contrato
social, o que significa mexer em todas as áreas da vida humana, desde comportamental, como
o “novo normal” e o “politicamente correto”, até uma nova arquitetura econômica e uma nova
modelagem para o sistema financeiro mundial.
Para que a exaustão e ruptura se antecipe são necessários catalisadores que gerem as précondições. Criadas as pré-condições espera-se a reação e gera-se, então, o xeque-mate global.
Com as consequências decorrentes do xeque-mate global é possível implementar a solução
desejada, a reinicialização. Começar de novo com tudo diferente, ao gosto deles.

As projeções para 2021 estão mostrando uma recuperação econômica mundial, mas tudo vai
depender muito da forma como o Ocidente vai lidar com a pandemia, notadamente na questão
do lockdown e no colapso das supply chain. Assim, o grande desafio será reativar a economia
e controlar a inflação. Uma frase ficou famosa para salientar a preponderância da questão
econômica sobre outras, dita por James Carville, aos assessores da campanha presidencial
vencedora de Bill Clinton: “É a economia, estúpido!”.
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No caso do Brasil, especificamente, temos vários desafios na área de geopolítica, relações
exteriores e segurança nacional. Todavia, se as necessidades básicas da população não estiverem
razoavelmente atendidas, a questão social se agrava e podemos desestabilizar o país. Se houver
uma convulsão social por não poderem ser satisfeitas as necessidades básicas da população,
todo o resto se torna menos importante.
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Em entrevista à RGB, Marcio Medeiros,
diretor de administração e ﬁnanças da Valec
26 de abril de 2021

“Boa governança é sinônimo de bom desempenho.”

Marcio Lima Medeiros ocupa, atualmente, o cargo de diretor de Administração e Finanças da Valec.
Graduado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Economia do Setor
Público pela Universidade de Brasília (UnB), master en Direccion y Gestion de Planes y Fondos de Pensiones pela Universidade de Alcalá e em Organización Iberoamaericana de Seguridad Social. Foi diretor
de administração e finanças do Dnit de janeiro de 2019 a abril de 2020. Lá, promoveu a redução de R$
121 milhões de gastos nos primeiros 100 dias de gestão com foco na melhoria dos processos de aquisições da autarquia, levando o Dnit a se colocar em um patamar de referência nacional. Foi também
diretor de administração e finanças da Funpresp-Jud (fundo de pensão dos servidores do judiciário
da União) (2014-2018), assessor-chefe da assessoria de Modernização e Gestão Estratégia do MPF
(2010-2014) e diretor executivo do Plano de Saúde Plan-Assiste de 2006 a 2011. Possui certificação de
compliance anticorrupção LEC e certificação ICSS voltada a gestores de fundos de pensão. É professor
convidado da Graduação em Economia e da Pós-Graduação em Compliance do IBMEC.
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***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Marcio Medeiros (MM) – Governança no setor público representa o desenho estrutural para
tomada de decisão e alocação de recursos. A boa governança é primordial para garantir a conexão
entre estratégia, gestão e operação, pois o processo de governança envolve descobrir meios de
identificar metas e depois identificar os meios para alcançar essas metas. Boa governança precisa
reunir estratégia e gestão. Estratégia sem boa governança permite um espaço em branco entre
estratégia e operação. Esse espaço será ocupado por agendas pessoais das lideranças táticas ou
de interesses diversos difusos da estratégia inicialmente pretendida.
RGB – Qual a importância da definição de bons indicadores sobre governança?

MM –Os indicadores são o painel de bordo do avião. É o termômetro da gestão. Sem eles, o sistema
de governança é uma carta de intenções. Entendo que o elo entre governança e gestão, inclusive
riscos, são acordos de resultados ou contratos de gestão delineados por metas e indicadores. A
gestão de qualquer área exige um sistema de monitoramento de metas e indicadores. Já temos
legislação que exige transparência, eficiência, governança, mas falta capacitação dos gestores e
cultura de accountability, entendido aqui como prestação de contas e responsabilização.
RGB – Quais os maiores desafios da implementação da governança nas empresas estatais?

MM – São muitos (risos). Posso elencar os principais, aqui: escolha de dirigentes e conselheiros
com expertise na área de atuação e perfil para o momento da empresa; existência de plano
de sucessão; implantar cultura de resultados, inovação e empreendedorismo; implantação
de avaliação de desempenho dos dirigentes com foco em resultados e não conformidade,
independentemente das circunstâncias; gestão de empregados com similaridade de empresas
privadas que contratam por CLT; remuneração de dirigentes para conseguir atrair e reter
talentos. Além disso, existe uma série de políticas e boas práticas fomentadas pela Lei n.
13.303/2016 que precisam ser amadurecidas, tais como: estratégia de longo prazo, plano de
negócios, gestão de riscos, política de dividendos, política de conflito de interesses, programa
de integridade etc.
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RGB – Estamos vivendo, hoje, uma grave pandemia mundial. Na sua visão, quais
consequências a atual crise deverá trazer para o setor público brasileiro?
MM – Toda crise é uma oportunidade de rever processos, avaliar implantação de inovações
ou otimizar seus custos e maximizar suas receitas. A pandemia intensificou o problema fiscal
brasileiro e causou um choque econômico de dimensões sem igual na história. Os gestores, mais
do que nunca, serão convidados a repensar o modelo de financiamento de sua operação com a
inclusão de automação e redução de custos, pois muitas vezes, no setor público, internalizamos
tecnologia sem a preocupação de reduzir custos.
RGB – Um dos comitês da Rede Governança Brasil trata das estatais. O que podemos
esperar dos trabalhos desse grupo?

MM – Um dos objetivos principais desse comitê é pesquisar e socializar conhecimento para
estatais. No primeiro momento focamos nas possibilidades de aprimoramento dos estatutos das
estatais, utilizando como referência boas práticas de estatais e recomendações do TCU e da CGU.
Abordamos também sobre o novo estatuto modelo da Sest, especialmente as novas atribuições
do Comitê de Pessoas, Remuneração, Elegibilidade e Sucessão, bem como sobre boas práticas
de programa de integridade.
Promovemos dois diálogos com estatais em um movimento de promover palestras de temas de
interesse em uma determinada estatal com a participação de palestrantes de destaque do tema
e convidados. Em 2022 pretendemos realizar mais três diálogos a partir de abril.
Um projeto que pretendemos desenvolver é a elaboração de uma cartilha de boas práticas para
estatais, com elaboração de e-books já em 2022.

Ao final do ano, pretendemos fazer um compêndio de artigos sobre governança, gestão e
estratégia relacionada a estatais.
RGB – Quais os objetivos da gestão da Valec no médio e longo prazo?

MM – Tornar a Valec uma empresa moderna, inovadora, confiável e ser reconhecida pela sociedade
como uma empresa que realiza e entrega empreendimentos prioritários para infraestrutura do
Brasil. Estamos construindo um novo modelo de negócios para A empresa deslocando seu core
business de construção de ferrovias para prestação de serviços de consultoria e estudos na área
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de infraestrutura. Além disso, construir um caminho para torná-la independente dos recursos
do Orçamento Geral da União em cinco anos.

RGB – Tanto no Dnit quanto na Valec a sua gestão promoveu processos seletivos para
cargos importantes. Essas seleções são uma tendência que veio para ficar no setor
público? Quais os principais aprendizados até o momento?
MM – O processo seletivo é um instrumento fantástico para compor quadros de excelência na
administração pública, mas demanda muito trabalho e envolvimento direto da alta administração
na escolha do candidato. Um aprendizado importante é que a escolha não pode ser baseada
exclusivamente ou com base em uma pontuação aritmética derivada de currículo acadêmico.
A experiência mostrou que outros aspectos são mais importantes na escolha do candidato, tais
como: inteligência emocional, captada na entrevista, vídeos de apresentação e entrega de um
projeto sobre o trabalho a ser desenvolvido. Precisamos de gestores com conhecimento, mas
sobretudo com capacidade de entrega e espírito empreendedor.
RGB – A Lei n. 13.303/2016 completou cinco anos. Na prática, o que a lei das estatais
representa?

MM – A lei das estatais promoveu vários avanços e estabeleceu requisitos e critérios claros aos
órgãos de governança, promovendo transparência e implementando práticas de integridade
e compliance nas estatais, dentre as quais destaco: necessidade de estabelecer estratégia de
longo prazo, adoção de plano de negócios, requisitos para nomeação de seus dirigentes, práticas
de gestão de riscos e controles internos, práticas de governança e controle proporcionais
à relevância e à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, requisitos de
transparência como a adoção da carta anual de governança corporativa, política de divulgação
de informações, política de transações com partes relacionadas, política de dividendos e
divulgação de notas explicativas das demonstrações financeiras e de relatório anual integrado
ou de sustentabilidade.

Existem vários avanços que a lei promoveu que ainda não fora internalizados com maturidade
pelas estatais, mas hoje se fala mais em ação do que em legislação!
RGB – Um dos pontos que mais chamou atenção após a promulgação da lei das estatais
foi a proibição de indicação política para o Conselho de Administração e para a diretoria.
Como você avalia, na prática, a determinação prevista na seção III da legislação?
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MM – É uma inovação importante e fundamental para preservar uma gestão mais profissional
e qualificada das estatais. Outra inovação do estatuto modelo é a criação do Comitê de Pessoas,
Remuneração, Elegibilidade e Sucessão, com competências para desenvolver e propor um
processo de escolha e sucessão mais profissional e equilibrado para estatais. Há possibilidades
de avanço ainda com os movimentos de outras indústrias que podemos trazer para estatais, tais
como: processo seletivo para dirigentes e conselheiros, obrigatoriedade de certificação para
administradores, avaliação de desempenho com foco em resultados e não em conformidade etc.
RGB – Quais dicas você daria hoje para quem quer trabalhar com governança no setor
público?

Trabalhar com governança requer competências específicas, a saber: visão sistêmica,
capacidade de articulação, visão estratégica do negócio, capacidade de comunicação
e oratória, capacidade de escrita objetiva e clara, conhecimento sobre a legislação de
governança, orçamento público, conhecimento sobre administração estratégica, gestão de
projetos, gestão de riscos, compliance, indicadores de desempenho, logística (licitações e
contratos públicos) e direito administrativo. Mais do que isso, é experimentar um universo
de situações e problemas com uma disposição de aprendizado e capacidade de mobilizar
equipe para entrega de resultados, pois boa governança é sinônimo de bom desempenho.
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Governança: RGB Entrevista
Mariana Montenegro
26 de abil. de 2021

‘‘A boa governança se faz com o esforço de todos: alta administração
comprometida, agentes públicos envolvidos e cidadãos interessados em mudar a
realidade do serviço público em prol do bem comum.’’

Mariana Montenegro, mestre e especialista em Administração Pública e Governo pela Fundação
Getúlio Vargas; especialista em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul); bacharela em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Mais de 14 anos de experiência
no serviço público federal. É procuradora da Fazenda Nacional desde 7 de maio de 2007 e encontrase em exercício na Corregedoria-Geral da Advocacia da União. Membro da Comissão de Ética da
Advocacia-Geral da União e coordenadora substituta do Núcleo de Governança de Integridade da
Advocacia-Geral da União. Foi subsecretária de compliance na Casa Civil do Governo do Distrito
Federal, participou da elaboração do Decreto da Política de Governança e Compliance do GDF. Atuou
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na Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Públicas Governamentais – gestão pública
(SAGEP/SAG) –, integrando a Coordenação Técnica do Guia da Política de Governança Pública da Casa
Civil da Presidência da República (Brasília, 2018, ISBN: 978-85-85142-92-6). Atuou na SecretariaExecutiva da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (Secep). É coordenadora do
Grupo de Estudos da Rede Governança Brasil e Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Mariana Montenegro (MM) – Segundo o Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017, que
dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, governança no setor público é 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.
Esse conceito é pautado no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e
Entidades da Administração Pública, do Tribunal de Contas da União (TCU), que, por
sua vez, utilizou como referenciais teóricos recomendações da literatura especializada
e de organizações internacionais, notadamente da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que sintetizam as melhores práticas de governança.
A necessidade de criar uma política de governança no setor público surgiu da percepção de que
era necessária uma condução integrada e coerente das diversas iniciativas setoriais isoladas
em vários entes públicos e que, por meio da fixação de alguns mecanismos considerados
importantes, essa práticas poderiam ser aprimoradas e difundidas, gerando maiores resultados
para os cidadãos.

De forma muito simples, entendo que a governança no serviço público tem o propósito de
identificar as necessidades dos cidadãos e ampliar os resultados esperados.
RGB – Como foram as suas experiências na Secretaria-Executiva de Governança do Governo
do Distrito Federal e na Presidência da República?

REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

132

MM – Na Secretaria-Executiva de Governança do Governo do Distrito Federal tive a oportunidade
de trabalhar na elaboração do Decreto n.º 39.736, de 28 de março de 2019, que estabeleceu
a Política de Governança Pública e Compliance, bem como a instituição de programas de
integridade no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal. Essa normativa foi inspirado no
Decreto n.º 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança pública do governo federal.
Estava previsto no Plano de Governo a criação de uma política de integridade e compliance. Com
auxílio de uma equipe multidisciplinar, formada por integrantes competentes, técnicos, com
muita experiência na administração pública federal e distrital, foi possível iniciar um trabalho
na construção de um modelo de governança pública e integridade adaptada para a realidade do
Distrito Federal.

É importante destacar que cada órgão e cada entidade deve possuir um modelo próprio de
governança pública baseado nas suas peculiaridades e deve contar com o apoio da alta
administração. Partindo dessa premissa, foi elaborada uma estratégia de sensibilização dos
gestores através de reuniões, cursos e capacitações, contando inclusive com o apoio de órgãos
federais, como o Tribunal de Contas da União. A equipe também buscou lvantar boas práticas no
âmbito das entidades públicas distritais. É possível destacar os mecanismos de gestão utilizados
pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e a política de integridade implementada no
Hemocentro. Acredito que lançamos uma semente da boa governança no governo do Distrito
Federal.

Na Presidência da República trabalhei na Comissão de Ética Pública (CEP) e na Subchefia de
Análise e Acompanhamento de Políticas Públicas Governamentais na Casa Civil (SAG). Na
CEP, tive oportunidade de fazer visitas técnicas em instituições públicas federais, organizar e
coordenar cursos ligados à gestão da ética, levantar boas práticas realizadas pelas comissões de
ética locais, conhecer os normativos e precedentes ligados ao tema. Na SAG, tive a oportunidade
de estudar melhor o Decreto n. 9.203/2017, participar da coordenação técnica do Guia da
Política de Governança Pública,21 auxiliar na estruturação da página da internet de Governança
da Casa Civil, consolidar as recomendações do Comitê Interministerial de Governança. Trabalhei
também na transição de governo, na elaboração Agenda dos 100 dias, no acompanhamento das
ações prioritárias e na capacitação dos novos gestores públicos. Tanto na CEP quanto na SAG,
tive oportunidade de fazer networking com pessoas comprometidas com a integridade e com a
boa governança.
21 Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica.
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RGB – Na sua opinião, quais são os principais desafios para a implementação da governança
no setor público?
MM – Aprendi, nos lugares pelos quais passei e com as pessoas que estudam o assunto, que a boa
governança se faz com o esforço de todos: alta administração comprometida, agentes públicos
envolvidos e cidadãos interessados em mudar a realidade do serviço público em prol do bem
comum. Percebi que, para a consolidação de uma política de governança e integridade, faz-se
necessário um trabalho contínuo e a longo prazo, pois exige mudança de cultura e maturidade
institucional.
Creio que o maior desafio para a implementação da governança no setor público é a sensibilização
da alta administração sobre a importância da sua instituição contar com uma política de
governança pública e compliance. Os gestores com poder decisório precisam dar apoio efetivo
para a execução das ações necessárias para essa implementação, chamado de “tom do topo”.
Não adianta a organização contar apenas com um normativo que prevê a criação da política ou
de um comitê de governança pro forma, por exemplo, só para constar no papel e para os órgãos
de controle.

Também é preciso compreender que órgãos e entidades têm características, objetivos e níveis
de maturidade institucional distintos. Dessa forma, não caberia uma solução única para a
implementação da governança a partir de um modelo genérico e universal. Por isso, a equipe
responsável pela implementação dessa política na instituição ou ente federativo precisa estudar
a realidade daquela organização para realizar as adequações e particularizações necessárias.

Outrossim, é preciso envolver todos os agentes públicos (desde o mais alto agente político até um
funcionário público na parte mais remota do país) na construção dessa política. Portanto, o setor
público deve se preocupar com a forma como recruta, recompensa e gerencia seus funcionários
se quiser ser capaz de desenvolver uma boa governança para os cidadãos, já alertava Guy Peters
no supramencionado Guia da Política de Governança Pública. É importante investir fortemente
em capacitações, cursos e treinamento de todos.
O trabalho de coordenação das ações de governo também não é fácil. Recomenda-se a
criação de uma unidade própria, com infraestrutura adequada e autonomia, responsável pelo
monitoramento das ações e a coordenação, gestão dos comitês de governança.
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Em última análise, o cidadão precisa entender que a boa governança é crucial para qualquer
sociedade que deseje promover seu desenvolvimento econômico e o bem-estar de seu povo.
Ressalta-se que todo mundo pode contribuir na medida das suas possibilidades e capacidades
para alcançar esse propósito. Nesse sentido, creio que a criação de redes de fomento e
disseminação de boas práticas de governança e integridade são muito bem-vindas.
RGB – Qual o balanço que podemos fazer sobre a implementação da política de governança
pública no Brasil após a publicação do Decreto n.º 9.203/2017, que dispõe sobre a política
de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional?
MM – A publicação do Decreto n. 9.203, de 2017 teve um papel importante nesses últimos anos
para a implementação da política de governança pública no Brasil, uma vez que serviu como
principal elemento para a criação de um arcabouço institucional capaz de direcionar a atuação
estatal por diferentes contextos.

O conceito de governança, que orientou a estruturação do decreto, serviu como ponto de partida
para a formação de um consenso mínimo acerca do tema, com a indicação de um conjunto inicial
de referências de boas práticas e a delimitação de um objetivo no setor público. Percebo que,
depois desses anos, esse conceito está mais difundido e caminhando para uma uniformização
de entendimento, uma vez que o decreto é constantemente citado em manuais, publicações,
capacitações e cursos ministrados no Brasil todo.
O decreto também foi utilizado como modelo para a criação da política de governança de
vários entes federativos, vide a publicação do Decreto n. 39.736, de 28 de março de 2019, que
estabeleceu a Política de Governança Pública e Compliance, bem como a instituição de programas
de integridade no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal.

Nesses últimos anos, também é visível que a administração pública tem caminhado gradualmente
no sentido de incorporar e aplicar as melhores práticas de governança. A criação dos comitês de
governança é um exemplo disso.
Reitero que a consolidação de uma política de governança e integridade pressupõe um trabalho
contínuo e a longo prazo, pois exige mudança de cultura e maturidade institucional.
Como a política de governança instituída por meio do Decreto n. 9.203, de 2017 é restrita ao
Poder Executivo federal, acredito que seria importante que o projeto de Lei n.º 9.163, de 2017,
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fosse aprovado pelo Congresso Nacional, permitindo que todos os demais poderes e entes
federativos fossem orientados pelo mesmo conjunto de princípios e diretrizes, fortalecendo a
coerência de políticas e programas.
RGB – Qual a importância das assessorias jurídicas no fomento à governança dos órgãos
públicos? E qual é o papel da Advocacia-Geral da União nesse contexto?

MM – Na época em que estava trabalhando na Casa Civil da Presidência da República, tive
oportunidade de atuar na coordenação técnica do Guia da Política de Governança Pública. O item
6.5 do capítulo VI dispõe sobre o papel das assessorias jurídicas, ressaltando a relevância dessa
atuação para o sucesso da política de governança pública.

Esclarecemos, no referido guia, que as assessorias jurídicas podem desempenhar um papel
relevante para o sucesso da política de governança, visto que essa atuação ultrapassa o mero
controle formal da legalidade dos atos administrativos. As assessorias jurídicas podem auxiliar
a administração pública no desenvolvimento de políticas mais efetivas a partir de uma constante
melhoria regulatória. Para tanto, compete aos assessores jurídicos serem partes ativas na
construção de soluções jurídicas mais adequadas ao cumprimento dos objetivos da organização,
em constante cooperação com os gestores públicos.
No que tange a Advocacia-Geral da União (AGU), recebemos contribuição dos gestores na
época da elaboração do guia sobre o papel da AGU. A partir desse material, sintetizamos que
os advogados públicos precisavam desenvolver algumas capacidades, quais sejam: i) atuar ao
lado dos gestores públicos, acompanhando permanentemente as atividades da organização; ii)
propor soluções jurídicas para que os atos da administração não conflitem com a ordem jurídica
estabelecida; iii) monitorar os padrões de judicialização das atividades da organização.

Concluímos, no guia, que a boa governança requer uma advocacia pública estável e permanente,
que compreenda profundamente as atividades desempenhadas pela organização e os resultados
por ela pretendidos. Por outro lado, impõe aos advogados públicos uma atuação muito mais
voltada à construção permanente de soluções, em detrimento de uma atividade meramente
binária de controle formal a posteriori.

Percebo que, nos últimos anos, a Advocacia-Geral da União tem se estruturado muito no que
tange a implantação e a consolidação da sua política de governança, tendo instituído, por meio
da Portaria n. 414, de 19 de dezembro de 2017, o seu Sistema de Governança, a Política de
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Governança de Processos de Trabalho, a Política de Gestão de Riscos e a Política de Governança
de Programas e Projetos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal.
RGB – A pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, é a maior emergência de
saúde pública que a comunidade internacional já enfrentou nos últimos anos. Diante
do cenário de uma grave pandemia mundial, avalie seus impactos sobre o setor público
brasileiro.

MM – A pandemia do novo coronavírus trouxe uma nova realidade para o setor público brasileiro,
que precisou enfrentar desafios ligados à implementação do trabalho remoto dos agentes
públicos, digitalização de serviços públicos, estruturação de um novo conjunto de regras, que
trazem mudanças em arquiteturas regulatórias do país, bem como a necessidade de utilização
de novas ferramentas tecnológicas e de novas formas de comunicação.
Os agentes públicos precisaram se adaptar “na marra” a uma nova forma de trabalho, o
chamado home office. Outrossim, precisaram rapidamente desenvolver novas competências
para coordenar equipes, de forma eficiente, a distância, além de repensarem a maneira como
monitorar e coordenar diferentes atividades desenvolvidas simultaneamente.

A pandemia se tornou um marco relevante para a inovação e aceleração da adoção digital no
serviço público brasileiro, o que abriu caminho para implementação de novas iniciativas, visto
que se fez necessária a implementação de soluções criativas, tempestivas e efetivas para atender
às diversas demandas tratadas diariamente no setor público brasileiro.
Por isso, entendo que as organizações públicas precisaram fortalecer a sua governança pública,
permitindo que ficassem mais preparadas para identificar as necessidades dos cidadãos,
buscando a ampliação dos resultados esperados, através da atuação de forma planejada e
harmônica, sobretudo, no uso de mecanismos e ferramentas de gestão adequados.

Muitas lideranças conseguiram transformar a crise em oportunidade para inovação e
desburocratização dos serviços públicos brasileiros, sobretudo através da universalização de
acessos por meio da tecnologia.
RGB – Durante a atual pandemia da Covid-19, observamos a publicação de muitas novas
normas e casos de corrupção envolvendo compras públicas, principalmente de produtos
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hospitalares. Na sua opinião, como os órgãos públicos podem atuar para fomentar a
integridade nesse período?
MM – O volume de recursos investidos na área da saúde durante a pandemia da Covid-19 foi muito
alto, conjugado com a necessidade de compras emergenciais, sem licitação; com flexibilização
legislativa, criou-se um ambiente propício para corrupção em toda a cadeia produtiva da
saúde. Esse cenário, com menos controles e mais riscos, resultou em várias contratações
fraudadas, carteis, conluio, sobrepreço, nepotismos e outros atos ilícitos. É fato que o risco de
práticas corruptas sempre foi mais elevado nessa área diante da alta demanda mundial pelos
equipamentos, diagnóstico e demais insumos para saúde e da sua escassez.
Assim, a agenda de integridade no setor da saúde tornou-se mais importante do que nunca. Para
controlar os riscos à integridade, as organizações públicas estão investindo mais em programas
de integridade robustos, conscientizando os gestores públicos, sobretudo nesse contexto mais
restritivo, bem como fomentando o controle social por meio de canal de denúncia, dando mais
transparência à tomada de decisões e exigindo prestação de contas dos agentes públicos.
RGB – Como o compliance pode contribuir para a melhoria da gestão pública durante a
atual pandemia?

O compliance pode, sim, contribuir para a melhoria da gestão pública, bem como para as
empresas que contratam com o poder público em tempos de pandemia.

Um dos princípios da boa governança é a integridade. Destaco duas diretrizes relacionadas
com a integridade que podem auxiliar os gestores públicos durante a atual pandemia: fazer
incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento
dos agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas
entidades; e implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará
ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores.
Destaco que a área responsável pelo compliance precisa estar próxima da alta administração
para orientá-la adequadamente nesse momento de crise, permitindo que todos os colaboradores
possam incorporar os novos padrões de conduta acarretados pela pandemia.
Durante esse período, a relação público-privada aumentou e envolve mais riscos à integridade.
Dessa forma, no âmbito dos programas de integridade, é preciso realizar um novo mapeamento
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de riscos para adaptar as necessidades da empresa ou do órgão público, por exemplo: como
atingir e sensibilizar o funcionário de forma remota, com treinamentos a distância, procurando
soluções inovadoras e divulgando o compromisso da alta administração.
Entendo que também é necessário que o compliance oriente internamente como fazer uma
gestão documental, devendo ser registrados todos os atos e tomadas de decisões realizados
durante a crise para subsidiar uma eventual auditoria num contexto posterior.
Cabe esclarecer que a flexibilização da regulamentação é apenas para o momento da contratação,
todavia se aplicam as mesmas regras vigentes antes da pandemia para execução contratual,
inclusive no que tange a responsabilização do gestor, de modo que o poder público deve
monitorar toda a execução do contrato, pautado na justificativa apresentada pelo gestor.
Concluo que a pandemia pode ser uma oportunidade para fortalecimento do compliance no
âmbito das empresas e das instituições públicas. Os programas de compliance/integridade podem
ser justamente a arma necessária para impedir que os elementos excepcionais decorrentes da
crise possam vir a incentivar o cometimento de desvios em prejuízo a interesses sociais.
RGB – Se você tivesse que orientar alguém que queira começar hoje a estudar sobre o
compliance no setor público, quais dicas você daria?

MM – O Decreto n. 9.203, de 2017, incluído pelo Decreto n. 9.901, de 2019, trouxe, em seu art.
20-A, a previsão que compete à Controladoria-Geral da União estabelecer os procedimentos
necessários à estruturação, à execução e ao monitoramento dos programas de integridade dos
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Dessa forma, orientaria, primeiramente, a pessoa a acessar o site da Controladoria-Geral da
União e estudar os manuais publicados e orientações sobre integridade pública e riscos. É
preciso conhecer todo o arcabouço normativo e orientações que envolvem o compliance no
setor público, mais conhecido como “integridade”.
O site do TCU também é muito rico em publicações, e destaco o Referencial de Combate à Fraude
e Corrupção, que propõe a criação de uma gestão de risco de fraude e corrupção. Organismos
internacionais são também ótimas fontes de pesquisa, como o site oficial da OCDE.
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Indicaria também, à pessoa, a acompanhar as boas práticas de compliance no setor público
divulgadas principalmente pelas unidades responsáveis pela implementação dos programas de
integridade nos órgãos e nas entidades da administração pública federal.

Atualmente, é possível participar de cursos, webinar, lives, capacitações, oferecidos por
instituições públicas, muitas vezes gratuitos e de livre acesso. A Enap oferece vários cursos a
distância, na sua plataforma virtual, por exemplo.

Por fim, recomendaria fazer networking com pessoas que trabalham com integridade no setor
público. Uma forma interessante de ajudar o país a desenvolver uma cultura de integridade
e conhecer especialistas no tema é participando de redes ligadas à governança, integridade,
compliance e riscos, como a Rede Girc e a Rede de Governança Brasil (RGB).
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RGB Entrevista Pedro Henrique Souza
26 de abril de 2021

‘‘[...] o compliance não se trata de uma mera quimera, em que basta
querer ser íntegro e difundir que é legal ser honesto, mas sim de um
sistema robusto que exige conhecimento técnico apropriado e pessoal
qualificado para que seja efetivamente transformador na gestão [...].”

Pedro Henrique Souza é advogado especialista em Advocacia Empresarial, Responsabilidade
Civil e Contratos. Atua com foco em governança corporativa, gestão de riscos e implementação
de programas de integridade e sistema de gestão de compliance. Auditor Líder da ISO
37001:2017 (Sistema de Gestão Anticorrupção. Atualmente é membro do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e ouvidor da Rede Governança Brasil.
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***
RGB – Nos últimos anos, temos observado que a governança pública tem ganhado destaque
em diversos países. Na sua visão, o que é a governança no setor público?
Pedro Henrique Souza (PHS) – Na minha visão, os conceitos e sistemáticas da governança do
setor público não se diferem daqueles já há muitos anos desenhados no setor privado. Contudo,
a grande diferença está nos desafios e peculiaridades de cada vertente, sendo que compreendo
que a dimensão e a complexidade de atores envolvidos na esfera pública tornam o caminho da
excelência na governança mais árduo e longo, porém possível.
Entendo a governança como um sistema capaz de alinhar os objetivos estratégicos de uma
organização não só de maneira interna e míope, que visa A atender interesses pontuais e
imediatos de um pequeno grupo de pessoas, mas como uma forma organizacional com potencial
de projetar e impulsionar as qualidades de uma organização ao seu máximo, de forma a unir a
eficiência das pessoas que a compõem em prol do máximo de beneficiários possíveis, chamados
stakeholders, ou partes interessadas, o que repercute positivamente na sociedade em geral.
No sentido da governança no setor público, vejo que esta pode ser uma importante ferramenta
para dissociar a imagem negativa que muitos brasileiros construíram sobre a política e as
instituições públicas, visto que a promoção de uma visão de longo prazo, planejamento estratégico
robusto e seu desenvolvimento apoiado por profissionais selecionados por critérios técnicos
e bem instruídos sobre padrões éticos destoa das antigas práticas maléficas ao setor público,
a exemplo da influência indevida do poder econômico, as promessas e projetos pautados em
demagogia e, especialmente, a corrupção.

RGB – Na sua opinião, quais são os principais desafios para a implementação da integridade
no setor público?
PHS – A integridade não é algo que se ensina como uma fórmula matemática, não há como dar
uma aula ou uma palestra e acreditar que dali todos sairão entendidos e aptos a exercê-la. Sendo
assim, não há outro caminho para o fomento à integridade no setor público senão pela regra do
carrot and stick (cenoura e chicote), ou seja, de promover, incentivar e, principalmente, monitorar
constantemente ações éticas positivas e eficientes e punir com rigor e proporcionalidade aqueles
que desviam dessa linha, que, por vezes, é tênue, mas, muitas vezes, é extremamente clara.
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Outro fator que julgo importantíssimo é a publicidade de ambos os atos. As ações positivas, por
vezes, carecem de reconhecimento e padecem de apoio e continuidade, conquanto as sanções
aos infratores sofram do mal inverso, ao passo que passam desapercebidas aos olhos de todos,
seja pela sua ínfima pena, seja mesmo pela falta de punição, especialmente em se tratando de
agentes políticos e/ou de indicação política. Cabe a cada organização “setar” o tom e estipular
qual o exemplo a ser seguido e também aquele a não ser seguido; se isso ficar confuso, o caminho
da integridade certamente estará comprometido.
RGB – Como foi a sua experiência trabalhando com governança corporativa?

PHS – Ao adentrar os estudos e atuação na área de compliance, tive como basilar buscar amplo
conhecimento sobre governança corporativa, por ser esse o alicerce dos sistemas de controles
internos, tão necessário para que seja possível e palpável aferir a conformidade de qualquer
organização.

Nesse caminho, das experiências positivas que vejo em minha atuação na governança corporativa,
a que mais me impacta é sua capacidade de definir de modo mais claro as responsabilidades
dos agentes de governança e a formatação técnica do processo de tomada de decisão. Em
organizações onde a governança é relegada, via de regra, as decisões são arbitrárias, autocratas
e, via de regra, comprometedoras da missão da organização no longo prazo. A promoção de
decisões colegiadas, utilizando-se de linhas de suporte que incentivam um melhor intercâmbio
entre o setores estratégicos, táticos e operacionais qualifica, em muito, o acerto nas decisões
cotidianas de uma organização, desde as mais básicas até as mais desafiadoras.
Contudo, nem tudo são flores. Cabe o relato da dificuldade dos agentes de governança e gestores
em compartilhar o poder, a soberba daqueles que detêm muito conhecimento técnico e a busca
por soluções de curto prazo ainda são elementos fortes que impedem o bom desenvolvimento da
governança corporativa, seja no setor público, seja também no privado, aqui não faço distinção.
RGB – Como a cultura do compliance pode contribuir para a melhoria da gestão pública
durante a atual pandemia?

PHS – A atual crise provocada pela pandemia do coronavírus trouxe à tona diversas mazelas no
tocante à gestão pública, sendo que existem alguns pontos em que os conceitos e ferramentas
do compliance certamente teriam sido úteis nas tratativas.
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Trago como destaque a comunicação: não há sistema de gestão de compliance realmente
eficiente se não houver uma robusta e uníssona comunicação da organização em todas as partes
envolvidas. Sendo assim, no contexto de pandemia, creio que sofremos e continuamos a sofrer
com o desalinhamento de informações emitidas pelos entes públicos. As divergências políticas
tomaram conta de uma agenda que não deveria ser politizada, afinal, estamos falando de saúde
e contabilizando mortes dia após dia. Tal cenário nos deixou à deriva e cada um construiu seu
próprio conceito de certo e errado. Consegue imaginar se cada um dentro de uma organização
constrói um conceito do que pode ou não pode fazer ali dentro? Compliance ali não há!
Outro ponto fundamental é a capacidade preditiva do compliance por meio de uma robusta
contribuição da gestão de riscos. Enfatizo que não digo que haveria como prever uma pandemia,
especialmente na proporção que presenciamos, mas, certamente, planos de contingências em
casos de emergências e planos de ações mais bem desenhados poderiam ter sido previstos.
Contudo, como já enfatizei acima, a falta de visão de longo prazo é um dos maiores vilões da boa
governança e também afeta frontalmente o compliance. O resultado dessa gestão de riscos ex
post (se é que isso existe) é a inexatidão das tomadas de decisão, uma vez que não há tempo nem
recursos financeiros e humanos suficientes para embasar uma decisão técnica de excelência;
sendo assim, tudo é provisório, questionável e arriscado. Belo cenário, não?
RGB – Quais são os principais desafios da municipalização do compliance?

PHS – Falei em demagogia no começo da entrevista e, talvez, a maior delas é a promessa dos
políticos no compromisso de garantir uma educação de qualidade para toda a população.
Infelizmente, o que observamos no dia a dia é a educação ser rebaixada significativamente no
grau de importância das políticas públicas, e isso acontece de maneira tão velada e há tanto
tempo que a percepção nos foge, ou seja, estamos acostumados a uma educação de qualidade
baixa, sendo que esse quadro se assevera quanto menor o ente federativo é.
A falta de educação tem como consequência óbvia a falta de formação profissional adequada,
ou seja, nos tornamos adultos, trabalhadores, porém amadores. Isso não é exclusivo da esfera
pública, porém, nela, é muito mais danosa uma vez que um servidor público, investido em uma
função pública e responsável pelos recursos e políticas públicas agindo de forma amadora, tem
um potencial danoso muito alto, pois a ineficiência e o desperdício serão quase inexoráveis.

Nesse sentido, considerando que o compliance não se trata de uma mera quimera, em que basta
querer ser íntegro e difundir que é legal ser honesto, mas sim de um sistema robusto que exige
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conhecimento técnico apropriado e pessoal qualificado para que seja efetivamente transformador
na gestão, a sua municipalização passa pela grande dificuldade de captar servidores públicos
que estejam devotos e estudiosos ao tema, o que me parece, sim, um enorme desafio, ainda mais
em um país de grade dimensão e extremamente heterogêneo como o nosso.

Contudo, há aqui um brilho de otimismo ao qual a própria Rede Governança Brasil se propõe,
qual seja, que os entes públicos com maior robustez técnica possam dar suporte àqueles carentes
no sentido de governança e compliance. Não é só saudável, mas, sim, imperativo que os órgãos
da União se dediquem a apoiar aqueles dos estados e municípios, especialmente, pois detêm
grande parte do orçamento público e mais, no sentido da boa governança, porque, apesar de
não haver hierarquia entre eles, há, sim, uma preponderância de poderes atribuídos à União,
especialmente para determinar as diretrizes da nação, ou seja, ser o maior agente estratégico
de nosso sistema federativo.
RGB – Micro e pequenas empresas podem considerar que seu tamanho é um limitador
para a implementação de um programa de compliance e integridade. Empresas que
possuem (ou querem possuir) contratos com o Poder Público poderão enfrentar, em
breve, exigências legais de programas de compliance para a participação em licitações
públicas. Como você avalia as micro e pequenas empresas em termos da implementação
de mecanismos de controle para coibir casos de corrupção?
PHS – Se uma micro e pequena empresa alega que não dispõe de meios de promover uma linha
ética e em conformidade legal, talvez não esteja apta de fato a contratar com a Administração
Pública. Ora, os princípios da legalidade e da moralidade estão evidenciados em nossa Constituição
no tocante ao trato com o setor público. Dessa forma, a empresa que relegar ao segundo plano
tais princípios deve, então, permanecer nos mercados que aceitam tal posicionamento, mas não
no meio público.
Nesse ponto, é importantíssimo destacar que a implementação de um sistema de gestão de
compliance ou de um sistema de gestão antissuborno, nos termos da ISO 19600 e 37001, são
categóricos ao afirmar que tais sistemas devem guardar proporcionalidade com as organizações
a que se pretendem ajustar. Tal fato também é observado no programa de integridade delimitado
pelo Decreto n. 8.420/2015, havendo, inclusive, dispensa de vários requisitos para empresas de
menor porte.
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Seria totalmente desarrazoado exigir de uma micro e pequena empresa uma robustez de seu
compliance em proporções semelhantes àquelas demonstradas pelas grandes empresa, contudo
essa ainda é uma etapa que veremos mais adiante, uma vez que ainda é bastante incipiente a
preocupação com a implementação desses sistemas, não obstante já haja diversas legislações
estaduais trazendo tal obrigatoriedade e também um dispositivo no Projeto de Lei da “Nova Lei
de Licitações” nesse sentido. Porém, como observamos com a própria LGPD, somente quando a
obrigação realmente “bater à porta” é que as micro e pequenas empresas terão um olhar mais
diligente para o compliance; até lá, muitas se adequam por uma visão inteligente de diferencial
de mercado, uma vez que a própria iniciativa privada também já se autorregula no sentido de
promover tais exigências.
RGB – Quais as principais lições do princípio da legalidade estrita para a iniciativa privada?

PHS – Observamos que diversos escândalos de corrupção na iniciativa privada, como o sempre
citado “Caso Enron”, envolveram um grande número de pessoas que atuavam dentro de uma
chamada zona cinzenta. Ou seja, não havia muita certeza sobre o que era permitido ou não, o
que era lícito ou não. Muitos ressaltam que a ética não está na lei e, sendo assim, atitudes que,
por vezes, possam parecer inaceitáveis não são passíveis de responsabilização por não serem
ilegais.

Neste sentido, o princípio da legalidade estrita ao qual os agentes públicos estão adstritos,
em que somente estão autorizados a praticar ou deixar de praticar um ato em virtude de
um normativo anterior, traz uma boa baliza de como o setor público, apesar de por vezes
extremamente positivado, delimita as responsabilidades, direitos e deveres desses agentes.
Na antemão, a iniciativa privada, especialmente aquela em que a cultura de compliance e
a governança corporativa não está amadurecida, deixa de se comprometer com a legalidade
e o comportamento ético de seus membros, aumentando substancialmente o risco para a
integridade.
Guardar respeito às leis e à Constituição é obrigação de todo cidadão, contudo isso ainda é
insuficiente quando queremos abarcar uma cultura comprometida com uma ética que transcende
barreiras nacionais, sejam elas físicas, jurídicas ou até mesmo culturais.
RGB – Será necessário revisar a literatura sobre gestão de riscos no setor público após a
atual pandemia?
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PHS – Não acredito que será necessário revisar a literatura quanto à questão conceitual, mas,
certamente, teremos exemplos bem robustos de boas e más iniciativas tidas nesses momento.
Entendo que essa pandemia se amolda ao conceito de “cisne negro”, trazido por Nassim Taleb,
que define eventos de risco de alto impacto e alta improbabilidade. Sendo assim, o que faltou?
Ora, se era extremamente difícil prevermos uma pandemia com tamanha repercussão,
certamente pecamos em não diligenciar eventos de menor impacto, mas que nos auxiliariam no
suporte da atual crise como planos de contingências, melhor gestão de dados e, especialmente,
maturidade na gestão de risco per si.

Quero dizer, se não estamos preparados para riscos que são previsíveis e, muitas vezes, os
eventos evidenciam isso, quiçá em relação aos cisnes negros. Entendo que começar a entender
a gestão de riscos como algo necessário, investir em capacitação e valorização dos profissionais
relacionados a essa área e, principalmente, seguir suas orientações é o que pode “pivotar” o
sentido atual das coisas, que pende a emoção (nem sempre proba) em detrimento da razão.

Infelizmente, os agentes de governança, riscos e controles ainda são tidos como inimigos dos gestores, porém, ironicamente, são os primeiros a serem chamados quando chega uma nova crise.
RGB – Se você tivesse que orientar alguém que queira começar a estudar sobre o
compliance, quais livros, artigos ou vídeos você indicaria?

PHS – Creio que analisar o compliance pela perspectiva da governança corporativa seja um ótimo
início. Sendo assim, compreender o contexto histórico de como a governança se desenvolveu,
especialmente no contexto dos Estados Unidos, é de suma importância, sendo que mais adiante
também temos belos exemplos, especialmente nos países europeus.
Ademais, também acredito ser indispensável estudar normas internacionais como as ISO 19600
e 37001, mais ligadas ao compliance, bem como as disposições da ISO 31000 e COSO, referentes
à gestão de riscos, podendo-se, assim, ter uma visão periférica de sua aplicabilidade.

Porém, como em todo estudo, o ideal é começar pelo simples, na internet temos diversos
conteúdos disponíveis de forma gratuita por instituições e empresas de renome na área (IBGC,
QMS BRASIL, LEC) e também associações e redes que desempenham papel fundamental em
disseminar a temática.
REDE GOVERNANÇA BRASIL: ENTREVISTAS

|

147

Para leitura, eu recomendo A Caixa-Preta da Governança, da Sandra Guerra, e Controles Internos
e Cultura Organizacional, do professor Marcos Assi; e Why They Do It, de Eugene Soltes. Para
entender um pouco mais dos bastidores e consequências da falta de compliance, aponto o livro
Nada menos que tudo, do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.
Por fim, em um segundo estágio de evolução de estudos de compliance, sugiro que avancemos
para dedicar especial atenção à ciência comportamental. Afinal, como dito, precisamos explorar
como internalizar, de modo espontâneo e perene, os conceitos de integridade em nossas ações
diárias.
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RGB Entrevista Raul Clei Coccaro Siqueira,
controlador-geral do Estado do Paraná
26 de abril de 2021

“A boa governança pública preza pela integridade, moralidade e ética. Com
esses princípios inerentes aos pilares da administração pública, constrói-se
um ambiente propício para uma gestão pública concentrada no atendimento
às demandas da população e no desenvolvimento do Estado.”

Raul Clei Coccaro Siqueira, especialista em ética e compliance pela Society of Corporate
Compliance and Ethics (SCCE) e pela Legal, Ethics & Compliance (LEC), é o atual controlador-geral
do Estado do Paraná. Dentre suas participações públicas, pode-se destacar: membro do Instituto
Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp) e do Instituto Paranaense de Compliance (Ipacom);
secretário geral da Comissão de Gestão Pública, Transparência e Controle da Administração;
e conselheiro da Comissão de Direito da Cidade da Ordem dos Advogados do Brasil – seção
Paraná. No Estado do Paraná, suas experiências profissionais incluem: procurador jurídico
e controlador-geral do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, bem como da Secretaria de
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Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná; coordenador jurídico da Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba (Comec=); assessor jurídico da Casa Civil do Paraná (CC) e da Secretaria
de Estado do Governo (Seeg); assessor jurídico da Secretaria Especial do Controle Interno do
Paraná; assessor jurídico do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar); dentre outros.

***
RGB – Nos últimos anos, temos observado que a governança pública tem ganhado destaque em diversos países. Na sua visão, o que é a governança no setor público?
Raul Clei Coccaro Siqueira (RCCS) – A governança no setor público trabalha com mecanismos
e estratégias voltadas à criação de políticas públicas na gestão e ao atendimento eficiente e
eficaz das necessidades da população e do interesse público, permitindo que o Estado cumpra
o seu papel. Em síntese, a governança pública visa a avaliar, orientar e monitorar a atuação da
gestão, reconhecendo riscos, trabalhando para mitigá-los e monitorando novos riscos, a fim de
evitar a reiteração em riscos anteriormente identificados.
O sistema de governança é responsável, direta e imediatamente, pela extinção dos atos ilícitos e
de corrupção. Dessa forma, é essencial fomentar a transparência pública de receitas e despesas,
a moralidade de atos administrativos, bem como reforçar o controle interno, social e externo
da administração pública, pois não há como preservar o princípio da ética em uma gestão
sigilosa, cheia de segredos e mistérios.

A manutenção da governança transcende o comprometimento da alta administração em atingir
o seu propósito fim, ela busca uma gestão responsável capaz de integrar ações que permitam o
desenvolvimento sustentável do Estado e a implementação de ações sociais, de modo a assegurar
todos os direitos decorrentes do princípio da dignidade humana, em sua plenitude, a todos os
cidadãos, com a devida e justa prestação de contas à sociedade.
A boa governança pública preza pela integridade, moralidade e ética. Com esses princípios
inerentes aos pilares da administração pública, constrói-se um ambiente propício para uma
gestão pública concentrada no atendimento às demandas da população e no desenvolvimento
do Estado.
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RGB – Como é possível fomentar, na sua opinião, a governança e o compliance no setor
público?
RCCS – O setor público ainda é visto, por boa parte da população e dos servidores, como ambiente
sujeito a ingerências políticas e a “desgovernos”. Essa visão se consolidou em alguns setores,
principalmente, pela falta de governança pública que criou a cultura de favores e privilégios,
bases da corrupção. Por isso, é imperioso que se construa um ambiente de governança ética
e proba. O compromisso para implantá-la e torná-la orgânica é essencial na administração
pública, remodelando assim a cultura que macula o serviço público.
A constante avaliação dos procedimentos, a prestação de contas à sociedade e aos órgãos
de controle interno e externo e a transparência pública das ações, das políticas e do uso do
dinheiro público são algumas das ferramentas que podem ser aplicadas pela alta administração
e melhoram a confiança do servidor na execução de seu trabalho, bem como da população no
amparo do Estado, aproximando-a do governo.

RGB – Quais os principais desafios para a implementação da cultura de governança no
Paraná? Quais órgãos do governo do estado do PR são benchmarking em governança hoje?
RCCS – Como respaldado no item anterior, o principal desafio na implementação de uma
governança é mudar a cultura do estado que, nesse contexto, não contempla apenas a
alta administração pública e servidores, mas sim toda a sociedade paranaense. A cultura
organizacional interfere expressivamente no comportamento dos membros envolvidos; logo,
para a ocorrência assertiva de uma transição, é essencial o processo interno e voluntário. E o
Paraná está no ápice desse momento em que todos anseiam essa mudança cultural.

Amparada por todos os diplomas legais, a sociedade vem se apoderando de instrumentos
de controle sobre as atividades do estado, visando a uma administração pública sustentável,
tornando-se, assim, parte integrante das decisões governamentais. As manifestações sociais
se intensificaram, ainda mais, no século XXI, marcado por inúmeros escândalos de corrupção.
Consequentemente, cresceu a demanda por políticas públicas que fomentem a construção de
uma cultura participativa e de uma gestão pública transparente a fim de aumentar a legitimidade
do Estado e melhorar o desempenho dos gestores públicos.
Para cumprir efetivamente o seu papel de controle social, a sociedade civil tem se organizado
para monitorar ações do Estado com auxílio dos portais da transparência. A resposta do estado
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do Paraná, frente a essa pressão social, foi a adoção de um governo baseado nos princípios de
integridade, ética, legalidade, transparência, efetividade e eficiência. É um governo em que “a
empatia não dá espaço para a corrupção”.

O plano de governo do Estado do Paraná expressa, explicitamente, os princípios éticos, a
participação dos paranaenses como alicerce nas decisões públicas, a transparência nos
processos licitatórios e o programa de integridade e compliance como um marco de inovação
na gestão pública. Não há como pontuar os órgãos que utilizam ferramentas de gestão para
seu aperfeiçoamento contínuo, visto que todo o atual governo está comprometido com esses
processos.
RGB – Em 2020, a Lei de Responsabilidade Fiscal completou duas décadas de existência.
Qual o balanço que você faz sobre a aplicação da LRF nesse período?

RCCS – A Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos principais instrumentos garantidores da
governança pública, uma vez que modela o gasto público e fornece parâmetros ao gestor para
planejamento do recurso público. Não há dúvida de que a Lei de Responsabilidade Fiscal é um
diploma legal que enfatiza a área técnica, na busca de formas para medir a real situação fiscal que
o ente público possui, bem como a proposição de metas para que o equilíbrio seja restabelecido
e para que sejam avaliados os resultados de sua implementação.
A Lei de Responsabilidade Fiscal revela-se como um verdadeiro regulamentador da conduta
de gerenciamento das finanças públicas, abrangendo um escopo técnico-jurídico de alta
complexidade. Contudo, não é um instrumento de fácil aplicação e, anualmente, gera polêmicas
e discussões, pois afeta diretamente o repasse de recursos federais à administração estadual e
municipal.

Diante desse enredamento, a implementação da aplicabilidade das regras fiscais é morosa,
sobretudo nos municípios e seus órgãos locais, os quais dispõem de uma estrutura administrativa
por vezes, falha e viciada. É de senso comum que a maioria dos municípios de pequeno porte,
submetidos aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, gozam de poucos ou até nenhum
recurso tecnológico, dificultando o cumprimento das exigências do diploma legal devido à
ausência de informatização.

Com duas décadas de existência, a LRF disciplinou, ou melhor, vem disciplinando gestões nas
esferas federal, estadual e municipal. Acredito que a população agora esteja se alertando para a
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abrangência e importância dessa regulação. Ela traz princípios que norteiam o controle social,
exercidos por institutos e organizações da sociedade civil.

A supracitada lei, concomitantemente com a Lei da Transparência, fizera a população olhar para
dentro do Estado e questioná-lo quanto ao uso de recursos públicos e quanto à adequação de
políticas. Por isso, avalio que a legislação contribui para a gestão genuinamente democrática,
formando o assoalho sobre o qual podemos estabelecer um ambiente de governança.
RGB – Como você vê a atuação dos órgãos de controle durante a atual pandemia? Quais os
principais aprendizados em termos de gestão de riscos nessa crise?

RCCS – Passados sete meses do início da pandemia, temos elementos confiáveis para olhar para
trás e afirmar que o Paraná se manteve afastado de escândalos por causa do rigoroso controle
que estabelecemos. Desde que foi declarado estado de calamidade e possibilitada a dispensa
de licitações para enfrentamento à propagação do novo coronavírus, começamos o trabalho de
auditoria preventiva e de diligência prévia (due dilligence).

Foram estabelecidas trilhas de fiscalização e analisados os processos de aquisições e contratações
com a dispensa de licitação antes da assinatura do contrato numa visão paralela e concomitante
a todos os processos internos que pretendiam a contratação flexibilizada. Essa segurança
jurídica impediu que processos com vícios de origem ou questionáveis seguissem em frente
e causassem transtornos e prejuízos. Os casos identificados, e que não se concretizaram, com
suspeita de má-fé, bem como aqueles em que se observou eventual irregularidade, estão sob
investigação para apurar responsabilidades e penalizar os responsáveis.

Porém, acredito que uma das principais medidas para salvaguardar o recurso público e a
probidade administrativa foi a criação, pela CGE-PR, do Conselho Estadual de Contratações
Emergenciais de Saúde Pública Decorrentes do Surto do Coronavírus. O grupo é formado pela
união de secretarias do poder executivo estadual, além da Controladoria-Geral do Estado e
Procuradoria-Geral do Estado, com dois representantes da Assembleia Legislativa do Paraná
e dois representantes do Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal de Justiça do Paraná e
o Ministério Público Estadual convidados como partícipes do conselho. Ou seja, um modelo de
governança participativa e harmônica que contribuiu, através de diversas reuniões (virtuais),
para amparar o recurso público e a sua boa utilização nas tomadas de decisões dos gestores e,
quando necessário, no realinhamento das estratégias.
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Podemos dizer que o grande aprendizado é diálogo entre órgãos de controle, o que facilita a
gestão de crise. A pandemia também ressaltou a importância do controle interno e da auditoria
permanente e preventiva, de conformidade; sem esses instrumentos, abrem-se brechas nas
linhas de defesa da integridade e honestidade dos contratos entre Estado e iniciativa privada.

Outra importante ferramenta que não poderíamos olvidar foi o canal de denúncias do Poder
Executivo estadual. A Ouvidoria Geral do Estado, capitaneada pela CGE-PR, possibilitou e
reforçou o canal direto de comunicação do cidadão e do servidor com a gestão. Evidenciar
e acentuar o fomento de denúncias anônimas e sigilosas permitiu solidificar a confiança do
cidadão na gestão íntegra e ética. Um modelo de governança responsável e transparente.
RGB – Estamos vivendo hoje uma grave pandemia mundial. Na sua visão, quais
consequências a atual crise deverá trazer para o setor público brasileiro?

RCCS – As consequências da pandemia para a administração pública, acredito, serão a melhoria
nos instrumentos de controle, aprimoramento de mecanismos para verificação de despesas
e mais diálogo com outras instituições e órgãos externos ao governo, ou seja, um estímulo à
governança participativa.

Num curto prazo, o grande impacto decorrente da pandemia foi a possibilidade do serviço
remoto (teletrabalho), que aponta à administração pública outras formas de trabalho tão ou
mais eficientes. Outro fator que trará melhoria e parcimônia no uso de recursos públicos foi
a utilização de sistemas virtuais de reunião, o que, imagino, permitirá e afastará custos com
deslocamentos dos agentes públicos.
As consequências negativas estamos observando desde o início da pandemia refletidas na
retração econômica, que influencia diretamente na administração pública. Esse déficit deve
acompanhar os gestores por meses depois que a situação se estabilizar em patamares aceitáveis
de circulação de pessoas e de atividades econômicas. Por esse motivo, todas as esferas de
governo devem multiplicar a atenção para evitar desvios e atos iníquos.
RGB – Durante a atual pandemia da Covid-19, observamos a publicação de muitas
novas normas e casos de corrupção envolvendo compras públicas, principalmente de
produtos hospitalares. Na sua opinião, como os órgãos de controle poderão atuar para o
aperfeiçoamento das licitações durante esse período?
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RCCS – As normas publicadas por causa da pandemia se justificam pelo grau de urgência no
atendimento a vítimas e de implementar medidas que freassem a contaminação pelo coronavírus.
O processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços foi flexibilizado para dar
conta da demanda em saúde, mas, infelizmente, permitiu, como acompanhamos pela imprensa,
que em alguns estados houvesse desvio de recursos.

A medida que adotamos no Paraná é fazer auditorias preventivas de due diligence e conformidade
nos contratos firmados que tinham como fundamento a combate à Covid-19. Os processos são
analisados em várias etapas, mesmo antes da assinatura. Dessa forma, emitimos recomendações,
informações e pedidos de correções aos órgãos responsáveis durante todo o processo de
aquisição e ainda antes de sua efetivação, a fim de manter a probidade dos procedimentos. Essa
modalidade de auditoria permite bloquear atos de má-fé, equívocos ou de corrupção antes que
eles se efetivem e venham a causar prejuízos ao Estado.
RGB – Como foi a adaptação das atividades da CGE-PR durante a atual pandemia?

RCCS – Logo no início da pandemia, a CGE-PR optou pelo trabalho remoto da maioria de
seus servidores. Instituímos grupos de trabalhos para atividades específicas. Desenhamos
o planejamento das atividades preventivas, pois sabíamos que seríamos demandados após a
pandemia.

Como a análise de processos se faz de forma digital, expandimos o acesso a todos os sistemas
do estado aos grupos de trabalho, facilitando a implantação do teletrabalho. Nossa opção, no
início, foi proteger os servidores e auxiliá-los no momento mais crítico da pandemia para que
pudessem estar com suas famílias, zelando por eles, mas com os olhos no poder público.
Agora, com a retomada das atividades, mantemos 50% dos servidores em teletrabalho e 50%
em trabalho presencial, num modelo de rodízio semanal; com isso, identificado qualquer caso
suspeito numa determinada semana, há a interrupção daquele grupo e o chamamento do grupo
de servidores em teletrabalho com a consequente e justa testagem da primeira equipe. Ou seja,
esses grupos fazem rodízio semanal, assim, caso alguém contraia o vírus, precavemo-nos de
contaminar todo o corpo funcional e prejudicar o desempenho da CGE-PR.
RGB – Como você analisa o potencial do uso da tecnologia e da análise de dados nas
atividades de controle interno no setor público? Quais os objetivos do Projeto Harpia?
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RCCS – Sem tecnologia e sistemas de informática não se faz controle abrangente e imediato
da administração pública. As ferramentas de tecnologia são essenciais para desenharmos um
processo que realmente bloqueie qualquer operação com indícios de fraude ou ilicitudes.
O Paraná já desenhou e está montando um sistema inédito na gestão pública nacional para
fiscalizarmos todos os modelos de contratações públicas de obras, serviços, insumos, produtos
e outras ações. Trata-se do Projeto Harpia, um sistema de tecnologia que desenhará uma
esteira de todo o processo de aquisição pública ponto a ponto. Em cada ponto da esteira haverá
uma tecnologia ligada a algum sistema de dados do estado ou do Governo Federal, fazendo a
verificação de eventual irregularidade ou fraude. Dessa forma, teremos o controle preventivo
de cada etapa da licitação e uma atuação integrada dos órgãos de controle interno e externo do
estado.

Todo sistema do Projeto Harpia é embarcado com blockchain a fim de possuirmos a integridade
da informação e imutabilidade dos dados. O Harpia agrega diversas soluções de TI num mesmo
sistema que se comunicará com diversas ferramentas (dados) do estado. Um modelo de leitura
dos bancos de dados e das informações já disponíveis com o foco na regularidade do processo e
na identificação prévia das eventuais desconformidades.
Por fim, com o sistema desenhado para o Projeto Harpia, o gestor público e a sociedade, pois o
sistema já nasce integrado ao Portal da Transparência do Estado, terão as informações financeiras,
contratuais e de execução de forma direta, real e no tempo de sua execução. O Projeto Harpia
visa q trazer mais confiabilidade nas contratações públicas e sedimentar a cultura da ética, da
integridade, da boa governança e da probidade.
RGB – Se você tivesse que dar uma dica para quem quer trabalhar hoje com governança e
controle interno no setor público, qual seria?

RCCS – A realidade de cada administração, de cada estado ou município, é diferente e exige
medidas individualizadas e personalizadas à situação que se enfrenta. Os princípios da
boa governança são bastante difundidos, como transparência, equidade, accountability,
responsabilidade corporativa, compliance e, acima de tudo, comprometimento. Porém, uma
dica que podemos perceber nesse mundo globalizado é investir em tecnologia de cruzamento de
dados e inovação para ter segurança nas ações. Expandir o canal de comunicação com o servidor
e a sociedade para que estes possam reportar casos de desvios e aumentar a transparência
pública, pois esta é inversamente proporcional aos casos de corrupção, ou seja, quanto maior a
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transparência menor é a possibilidade de corrupção. E, por fim, implantar um programa efetivo
de integridade e compliance que realce o aculturamento da instituição na probidade e estimule
os servidores a optarem pelo caminho ético e íntegro.
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RGB Entrevista Rita de Cássia, consultora de orçamentos, fiscalização e
controle do Senado Federal e coordenadora do Curso de Especialização em
Avaliação de Políticas Públicas do Instituto Legislativo Brasileiro, que foi
entrevistada por Welles Matias de Abreu e Dalmo Jorge Lima Palmeira.

Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos – doutora em Políticas Públicas e Gestão
para o Desenvolvimento pela Universidade de Manchester (2005) e mestre em Economia
pela Universidade de Brasília (1996). Atualmente é consultora de orçamentos, fiscalização
e controle do Senado Federal e coordenadora do Curso de Especialização em Avaliação de
Políticas Públicas do Instituto Legislativo Brasileiro. Foi Secretária-Adjunta de Planejamento
do Estado do Maranhão e tem experiência na área de economia, planejamento e administração
pública e governança eletrônica, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento
e gestão de políticas públicas, transparência e controle social dos gastos públicos, soluções de
tecnologia da informação para o setor público e avaliação de impacto de políticas sociais.
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***
RGB – Qual o papel do PPA como instrumento de orçamento brasileiro?

Rita de Cássia (RC) – Uma instituição somente se justifica pelo valor que aporta ao sistema no
qual opera, segundo as perspectivas de interesse dos múltiplos atores desse sistema. Parece ser
consenso que o PPA, em sua versão atual, perdeu a capacidade de entregar valor a qualquer dos
atores e a todas as perspectivas de interesse em nosso sistema.

No passado, digamos até 2011, o modelo de PPA adotado tinha frágil conteúdo estratégico
devido principalmente a “excessos de informação”: a aplicação de recursos no pagamento
da contribuição previdenciária patronal compartilhava o mesmo status de informação que
a aplicação de recursos na construção de unidades de armazenamento de grãos. Não havia
distinção entre o financiamento do status quo na provisão de políticas públicas e o financiamento
de ações estratégicas (entendidas como aquelas capazes de alterar perceptivelmente os valores
de indicadores-chave no médio e longo prazo). Dito isso, deve-se reconhecer que aquele modelo
continha elementos valorosos a um bom instrumento orçamentário: explicitação de objetivos
transversais prioritários de governo (que eram mais amplos e numerosos do que o desejável,
mas existiam), metas para os indicadores, um único objetivo por programa, juntamente com
o conjunto de ações para seu alcance, e a explicitação do custo ou montante alocado a cada
objetivo e projeto estruturante (pecava, nesse aspecto, por detalhar também atividades e
projetos ordinários, convertendo o PPA em pré-orçamento).

A partir de 2012, em vez de sanarmos as deficiências do modelo, substituímo-lo por outro
que abriu mão dos avanços já obtidos sem colocar em seu lugar nada melhor, exceto pelo
aprimoramento do conteúdo propriamente dito de estratégias e indicadores, fruto do
aprendizado institucional ocorrido em sucessivos ciclos de elaboração do PPA nas oficinas
realizadas na Enap com as equipes de formuladores. A arquitetura e a engenharia do modelo,
contudo, têm sido comumente referidas como um desastre institucional. Aqui vale destacar que
esse desastre foi patrocinado pelo Poder Executivo, detentor de exclusividade na prerrogativa
de propor leis orçamentárias, mas foi referendado e legitimado pelo Poder Legislativo, detentor
da última palavra na matéria.
RGB – A recente experiência com o PPA 2020-2023 mostra esforço de retomada por
caminhos mais promissores, mas a ausência de centro de governo no plano, o insulamento
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setorial nas formulações e a incapacidade do plano de dar respostas às reais necessidades
do sistema orçamentário são indícios de sua fragilidade. Que necessidades são essas?
RC – O PPA precisa conter, em primeiro lugar, espaço em que o recém-eleito mandatário explicite
as entregas estruturantes e prioritárias do plano, que serão, em boa medida, as entregas de seu
governo. O diferimento em 1 ano do período do plano em relação ao período do mandato apenas
reforça o vínculo plano-mandato, quando se leva em conta a defasagem temporal entre as ações
empreendidas em t1 e os resultados obtidos em t4. Neste aspecto, somente por conveniência
política se pode atribuir ao recém-eleito governo de 2019 a aprovação da reforma previdenciária
nesse mesmo ano.
A lógica política, aliás, há de ser, com elevada probabilidade, a causa de nunca termos visto
ocorrer espontaneamente a veiculação explícita de prioridades estratégicas pelo centro de
governo, em qualquer dos modelos de PPA já experimentados. No passado, o PPA foi subjugado
pelo PAC. Hoje, temos canais de governança central – como o CIG – e suas extensões setoriais
– os chamados “Cigzinhos” – operando com baixa vazão de conteúdos estruturantes. Por que
isso se dá, se é sabido constituir princípio de boa governança orçamentária definir claramente
as entregas prioritárias e fazê-las inundar o sistema circulatório do governo pelos canais de
governança já postos? A razão é que prioridades, por definição, são seletivas e limitadas. Para
que promessas de governo configurarem prioridades, devem ser limitadas a escopo compatível
com os dois insumos críticos de qualquer processo de produção: tempo e recursos. As entregas
estratégicas do plano plurianual estão submetidas a prazo exíguo, equivalente ao do mandato
executivo, e à disponibilidade de montante residual de recursos depois de descontados os valores
comprometidos ab initio com a simples continuidade dos programas de duração continuada.
Logo, definir prioridades estratégicas implica ser seletivo, e ser seletivo implica deixar fora do
holofote do centro de governo demandas de muitos segmentos de interesse. Ser seletivo implica
dizer não e arcar com os custos políticos da negativa. Menos custoso é adotar um PAC para a
Presidência e relegar aos setoriais um PPA fragilizado ou, ainda, ocupar o CIG com gestão de
créditos orçamentários do dia a dia e com demandas de momento.
É nesse ponto que se revela mais claramente o valor das instituições como regras do jogo:
se a seletividade é um valor que não ocorrerá espontaneamente pelos incentivos políticos
vigentes (incluindo-se aí os elementos informais desse sistema, sintetizados na expressão
“cultura política”), então o PPA pode vir a ser um indutor de mudança cultural retirando graus
de liberdade do sistema político na definição de prioridades. Isso pode ser feito criando-se,
no PPA, um espaço – chamemo-lo de espaço da transformação – no qual se propõem e se
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aprovam as entregas prioritárias formuladas em termos de (i) metas para indicadores-chave
selecionados a serem entregues no horizonte do plano, (ii) produtos necessários à obtenção da
meta de cada indicador-chave e, finalmente (o que torna o PPA um documento orçamentário),
(iii) a alocação dos recursos necessários a cada meta de produto a ser gerado. O somatório dos
recursos associados aos produtos daria o valor de alocação à meta de cada indicador-chave e
permitiria a aferição imediata da capacidade do plano de efetivamente promover transformação
no prazo de referência. Adicionalmente, explicitaria de forma didática a impossibilidade de se
alargar o espaço de prioridades e de se contemplar todos os setores. E, não menos importante,
os indicadores-chaves já materializariam, eles próprios, o chamado orçamento por resultados.
(Observe-se que o PPA deve ser tomado como documento orçamentário, e não como plano de
governo. Ações de caráter não-orçamentário, regulatório, normativo não são próprios ao escopo
do PPA, e devem ter lugar próprio para serem veiculadas).
Naturalmente, como se sabe, “a cultura come a estratégia no café da manhã”. Para que o espaço não
seja capturado pela contabilidade criativa (ou melhor, pelo planejamento orçamentário fictício
que a todos acolhe), faz-se necessário forrá-lo com transparência e articulação governamental,
federativa e social. Nesse ponto voltamos ao limite do que as instituições formais podem fazer:
o processo só acontece com lideranças esclarecidas, tanto no Executivo quanto no Legislativo.
Ademais, em um país fortemente federativo na repartição de competências em políticas públicas,
as lideranças devem ser capazes de atravessar os limites de suas jurisdições e de se coordenarem
em processos de ação guiados pela lógica de um sistema verticalizado.
Se o PPA há de constituir o espaço da definição de prioridades estratégicas, dois requisitos
precisam estar presentes nesse espaço: (i) um plano de desenvolvimento de longo prazo para
o país, a garantir a consistência estratégica do plano de médio prazo (PPA); e (ii) um programa
de governo que selecione os aspectos do plano de desenvolvimento a serem priorizados
no horizonte do mandato. Bem faria o Código Eleitoral, nesse aspecto, em estimular que os
candidatos se apresentassem ao debate com programas de governo que contivessem as
metas-chave prioritárias e o delineamento das alocações orçamentárias, além das promessas
não orçamentárias que, por nada custarem, a todos contemplam. A hipótese de o mandatário
eleito já tomar posse com um conjunto predefinido e legitimado de entregas orçamentárias
prioritárias contribuiria, ademais, para que a submissão do PPA à apreciação legislativa fosse
mais célere, maximizando o tempo dedicado à implementação das entregas no exíguo horizonte
do governo. Mas é importante ter em mente que isso não é tarefa para candidatos individualmente
considerados, e sim para estruturas partidárias que formulem propostas programáticas e as
façam representadas por suas melhores lideranças.
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Quanto ao plano de desenvolvimento de longo prazo, esse precisa veicular os indicadores-chave
associados ao projeto de país desejado, bem como as melhores estratégias para realizar esse
projeto. Não deve conter qualquer meta temporal de entrega, isso é muito importante. O prazo
do plano e seu horizonte são meros parâmetros de sua formulação e atualização periódica. O
plano deve ser entendido como documento de referência sobre o qual cada governante fará as
escolhas para seu mandato, para as áreas prioritárias que considerar mais pertinentes e que
tiverem sido legitimadas pelas urnas. Apenas leis orçamentárias – o PPA e a LOA – devem conter
metas temporais de entregas, pois somente elas podem assegurar os recursos para tal (não é
por acaso que todas as leis não orçamentárias que estabelecem metas temporais de entregas,
como o PNRS e o Plansab, acabam refutadas pela história). Por fim, apenas para reforçar algo
que já disse antes, o plano de desenvolvimento de longo prazo deve ser um plano nacional,
não federal. Entregas estruturantes não se fazem nos limites do governo central em um país
fortemente federativo. O plano de desenvolvimento deve ser não apenas formulado com forte
participação federativa, como precisa também ser referendado pelo legislativo nacional.
RGB – O que mais o PPA deve conter além das poucas páginas do espaço da transformação?

RC – Outras poucas páginas devotadas a dois propósitos: explicitar sinteticamente a composição
do orçamento comprometida a priori pelos programas continuados e comandar a estratégia de
avaliação para melhoria do gasto público. Esse espaço, chamemo-lo de espaço da otimização,
seria o mecanismo capaz de dar vazão à pressão das estruturas setoriais de se verem
representadas no plano. E é possível fazer isso sem comprometer o caráter estratégico da escolha
de prioridades. O PPA pode e deve conter mecanismo com características diferenciadas, por
meio do qual cada política pública se faça representar e explicite sinteticamente seus objetivos,
suas disponibilidades orçamentárias e diretrizes para o período do plano.

Em todos os países, mesmo aqueles sem restrições fiscais críticas, os programas de duração
continuada, vale dizer, o conjunto das prestações de políticas públicas ordinárias do Estado,
ocupam a maior extensão do espaço fiscal. Estamos falando de algo como dois terços dos
recursos disponíveis. Sobre esses processos de políticas públicas, o governante pouco pode
fazer em caráter efetivamente estratégico, ou seja, pensando-se no projeto de país. Esperase que os serviços públicos continuem a ser prestados nas várias áreas do governo e a mera
continuidade desses serviços consome parcela substancial das disponibilidades. Há, de todo
modo, duas tarefas importantes nesse espaço.
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A primeira é reavaliar regularmente o desenho da política pública, seu modo de implementação e
os resultados e impactos que tem gerado. Mudanças na base populacional, tecnológica ou cultural
do país, nas tendências internacionais e nas emergências da realidade abrem oportunidades
para se aperfeiçoar a atuação do Estado. O mesmo conjunto de serviços pode e deve ser inovado
continuamente, de modo a agregar valor crescente ao que é entregue à população. Compete ao
governante propor diretrizes no PPA e liderar seus colaboradores para realizar as avaliações de
programas, em consonância com diagnóstico que, idealmente, deveria ter integrado o próprio
programa de governo.
A segunda tarefa é rever, pontualmente, decisões passadas de criação de despesas que não mais
se justifiquem no presente ou que tenham importado mais ônus à sociedade do que benefícios,
em face do custo de oportunidade que cada centavo alocado a determinada ação representa.
Várias propostas em torno do que se tem referido como spending reviews têm sido discutidas
nessa direção. Uma das tarefas nobres do governante recém-eleito é indicar, no espaço de
otimização dos programas continuados do Estado, aqueles que devem ser objeto de revisão.

Porém, há uma armadilha a evitar: o espaço da otimização deve ser ocupado pela lógica de
estratégias transversais de entregas de políticas públicas, não de programações setoriais, como
prevalece hoje. As estratégias prioritárias do centro de governo ganham, naturalmente, o status
de entregas transversais pelo tratamento privilegiado que recebem, utilizando inclusive o poder
convocatório da Presidência da República para coordenar as agendas multissetoriais necessárias
a cada entrega. Também se utilizam, em alguns países, unidades de entrega (delivery units) para
a implementação da agenda estratégica. Os programas continuados de políticas públicas, por
outro lado, não recebem naturalmente esses recursos de poder e, como regra, permanecem
insulados na unidade administrativa líder, que poucos mecanismos dispõe para comandar uma
agenda multissetorial. Os procedimentos de elaboração do último PPA (2020-2023) mostram
quão deficientes ainda nos encontramos em viabilizar a transversalidade horizontal dentro do
governo, para não mencionar os desafios de coordenação com o Poder Legislativo e com as
unidades federadas.
Eis o PPA de que precisamos: estratégico e cirúrgico.

RGB – Na sua opinião, o que deve ser feito pelo governo para o fortalecimento do processo
de planejamento federal, inclusive com a promoção de estímulos para a efetivação da
Estratégica de Desenvolvimento de Longo Prazo?
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RC – Há muito a fazer. A começar por converter a Estratégia Federal de Desenvolvimento
Econômico e Social (EFDES), editada por decreto em 2020, em estratégia nacional e encaminhála sob a forma de projeto de lei ao Congresso Nacional, de modo que a discussão tenha a largura
e profundidade necessárias e suas conclusões sejam legitimadas perante todos os atores que
devem participar do processo de implementação das estratégias e de produção das metas
desejadas. Isso envolve atores legislativos, subnacionais e não governamentais, especialmente
do setor produtivo, das organizações sociais e da academia.

Outra importante tarefa é consolidar a estrutura e a cultura de “centro de governo”. A Presidência
da República é um subsistema contendo cinco ministérios, que padecem, quase todos, de
problemas de subespecificação e sobrepreposição de suas finalidades e de baixa capacidade
para entregas. Houve nos últimos dois anos importante esforço de elaboração da cadeia de valor
da Casa Civil e de seu planejamento estratégico, mas possivelmente nossa melhor aposta para
avançar nessa frente é a apropriação efetiva da revisão por pares que a OCDE vem realizando sobre
o centro de governo brasileiro. No cenário atual, a soma dos ministérios palacianos não alcança
a força política e institucional do Ministério da Economia, que se agigantou com a incorporação
de larga fatia das funções de governo (e de centro de governo) e vem apresentando desempenho
sofrível no campo do planejamento governamental. A única entrega relevante de planejamento
estruturante recente, a EFDES, não supre a necessidade de o centro de governo exercer sua
função primeira, que é a de declarar as entregas transversais prioritárias para o mandato. Sem
a solidez dessa declaração, todo o edifício restante do planejamento acaba se tornando o que
vemos hoje: uma imensa “Sagrada Família Gaudiana”, sem as benesses da arrecadação turística.
É também fundamental cuidar melhor do desenho dos programas e do fortalecimento das
capacidades governativas. Houve esforço recente no Governo Federal de produzir guia de
governança pública, guia de avaliação ex ante de políticas públicas e guia de avaliação ex post
para aferição de resultados, impactos e custo-efetividade. Também foi criada unidade de governo
dedicada a avaliar programas de elevada materialidade, decorrente tanto de subsídios como de
gastos diretos (o CMAP). Em larga medida, contudo, essas iniciativas não se materializaram
ainda em instrumentos práticos capazes de impactar o dia a dia da gestão de programas, nem
lograram alimentar os fluxos de informação e os processos decisórios. O caminho, contudo, foi
iniciado.

Uma das boas práticas em governança é assegurar que as prioridades sejam apoiadas não
apenas pela devida alocação orçamentária, como também por equipes de trabalho dedicadas,
com quantidade e competência para as entregas a serem feitas. No caso das entregas do centro
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de governo, alguns países adotam inclusive a figura do “czar” – autoridade investida da função
de assegurar as entregas presidenciais (vide Guy Peters a respeito). Para as políticas públicas
continuadas, também se fazem necessários instrumentos institucionais que deem conta da
transversalidade que as caracteriza (para além de grupos de trabalho, comissões e afins) e a
adequação dos compromissos de entrega às capacidades governativas instaladas. Esse ponto
é criticamente importante: o custo de oportunidade de um programa desprovido de condições
objetivas para sua satisfatória realização é infinito para a sociedade qualquer que seja o montante
de crédito orçamentário a ele alocado. Tanto a fragmentação orçamentária quanto a baixa
capacidade de governo em relação a metas estabelecidas são trágicas para a sociedade. Contudo,
enquanto o bônus político da fragmentação de recursos e da inflação de metas é específico, visível
e imediato, o custo de oportunidade de resultados pífios para a sociedade é difuso e detectável
com larga defasagem temporal. Como romper a miopia? Por meio de lideranças esclarecidas
e do aprendizado institucional que ocorre silenciosamente nos processos de regulação e
estruturação do Estado. Nesse aspecto, tem sido cada vez mais importante considerar práticas e
recomendações compartilhadas internacionalmente e validadas entre pares, que têm o potencial
de dotar o sistema de políticas públicas doméstico de forças evolutivas mais potentes do que o
incrementalismo de fronteiras cerradas é capaz de produzir.
RGB – Como é feita a integração entre o PPA e a LOA? Quais as oportunidades de melhorias
para aperfeiçoar a integração entre esses instrumentos?

RC – O PPA se tornou insignificante para a governança orçamentária. Mesmo em sua versão atual,
que resgata os valores financeiros alocados a metas de resultado, não há qualquer informação
sobre prioridades do centro de governo, nem sobre as estratégias a serem adotadas para levar
o indicador de resultados da linha de base para sua meta. Sem essas informações, a dotação
orçamentária fica destituída de fundamentação. Qualquer decisão orçamentária anual pode ser
alegada compatível com os resultados ali definidos. Veja que não se trata de “pré-orçamentar”
o PPA, como se fez no passado, mas de se delinear minimamente a lógica da intervenção. Nos
moldes atuais, o monitoramento do plano e sua avaliação ex ante se mostram impraticáveis,
enquanto a avaliação ex post tenderá a reproduzir os mesmos relatórios que se limitam a
descrever o que foi feito e a justificar o baixo desempenho elencando fatores imprevistos.
Paradoxalmente, essas mesmas deficiências fazem com que a integração LOA-PPA, atualmente,
seja plena – o que ocorre às custas de se anular quase completamente o plano. Uma vez resgatada
a relevância do PPA, em novos moldes, como os discutidos anteriormente, o orçamento anual
também precisará ser alterado para assegurar a integração.
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Por exemplo, ações orçamentárias genéricas podem ser admitidas para programas de duração
continuada, desde que as entregas de políticas públicas associadas a cada programa estejam
definidas, detalhadas e acessíveis em planos estratégicos referenciados no orçamento e desde
que os créditos orçamentários possam ser individualizados a priori para cada segmento
beneficiário da ação – perspectiva cara sob os aspectos do controle social e da lógica legislativa.
Um bom exemplo, e caso, ocorreu na proposta de PPA 2016-2019 enviada ao Congresso Nacional
em 2015. Naquela ocasião, as metas para educação infantil receberam formulação genérica e
desprovida de quantificação. Em vez de reformular a proposta, os parlamentares agregaram ao
texto de cada meta referência ao componente do Plano Nacional de Educação, recém-aprovado,
que a meta visava a efetivar. A indicação de documentos de referência das políticas públicas (os
planos nacionais, regionais, setoriais etc.) é uma boa prática para assegurar o teor informativo
das ações e metas orçamentárias sem torná-las excessivamente específicas.
Por outro lado, ações genéricas são incompatíveis com a integração plano-orçamento no
espaço das prioridades estruturantes. Exatamente porque estamos falando aqui do espaço
da transformação, o apuro com a especificação dos produtos e seus custos é essencial para a
aferição a priori da consistência do plano-orçamento e sua capacidade de realizar a mudança.
Lembremos, como notado anteriormente, que esse espaço – e, portanto, seu detalhamento
orçamentário – deve se reportar a escopo reduzido de ações e metas prioritárias.
RGB – A partir de 2015, a OCDE passou a divulgar e recomendar os 10 Princípios
Orçamentários para a Boa Governança Orçamentária. Até que ponto o sistema
orçamentário brasileiro é aderente a esses princípios? E qual o estágio de implementação
desses princípios no Brasil?

RC – O Brasil é o país não membro mais aderente aos instrumentos da OCDE, fruto, em boa medida,
dos esforços empreendidos nos últimos três anos para credenciar-se junto à organização. Dos
245 instrumentos do chamado “Aquis”, que é o acervo de recomendações da OCDE, o Brasil já
aderiu a 38%. O desempenho é ainda mais expressivo quando se consideram os 68 instrumentos
que versam sobre o tema da governança: o Brasil já aderiu a 47% (32 instrumentos, inclusive os
de governança orçamentária) e outros 12 estão com adesão solicitada.
Portanto, o Brasil é, sim, aderente às recomendações da OCDE sobre governança orçamentária,
incluindo os dez princípios citados. Mas vou dar um dado que surpreende a muitos e nos faz ver
que é preciso mergulhar mais fundo na questão do que significa aderir à organização: o Brasil
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é plenamente aderente às recomendações sobre política educacional, enquanto sabemos que
nosso desempenho no Pisa e em outros indicadores de educação é muito ruim.

Por isso considero relevante distinguir entre agenda formal e o que gosto de chamar de “agenda
substantiva”. Enquanto a agenda formal abarca os compromissos publicamente assumidos pelo
Estado, a agenda substantiva se refere ao subconjunto desses compromissos que de fato obtêm
inputs de apoio para que as condições necessárias à sua efetivação sejam construídas. Não se
trata de “mandar fazer” e passar para as etapas clássicas de elaboração e formulação de políticas,
mas algo anterior a isso: trata-se de gerar um imperativo político a partir do qual se deflagram
processos decisórios transformadores. Sob esse ponto de vista, há muito a cuidar para termos
de fato a boa governança orçamentária propugnada pela OCDE. Está no prelo uma publicação
na qual escrevo um capítulo examinando essa questão para cada um dos dez princípios
mencionados. Comento aqui dois exemplos, relativos aos princípios 4 e 5 da Organização.

O Princípio 4 propugna que dados e documentos orçamentários sejam abertos, transparentes e
acessíveis. Nesse quesito estamos muito bem posicionados: o Brasil é tido como dos países mais
transparentes em dados sobre as finanças públicas federais, francamente acessíveis e veiculados
em plataformas modernas de consultas gerenciais. Mas o propósito dessa recomendação não
é o cumprimento formal de um quesito. É assegurar substancialmente um debate inclusivo,
participativo e realista sobre as escolhas orçamentárias, conforme explicitado no Princípio 5 da
Organização. Dados abertos, mas dotados de baixo teor informativo e baixa capacidade em dar
cumprimento à função essencial da contabilidade pública – a de iluminar fenômenos relevantes
para a tomada de decisão em políticas públicas –, não servem à produção de valor real. No estado
atual das codificações orçamentárias, os dados não veiculam informações sobre as políticas
públicas que financiam, nem sobre os segmentos beneficiários dessas políticas: programas
orçamentários de amplo escopo e ações orçamentárias genéricas vinculam um mesmo crédito
orçamentário a políticas públicas variadas, em franco conflito com o princípio orçamentário
da especificidade. A reforma orçamentária realizada em 2012 agravou substancialmente o
problema, mas os governos seguintes persistem no modelo.
Em recente encontro do Working Party of Senior Bugdet Officials (SBO), representantes da
OCDE apontaram como um dos principais desafios de governança orçamentária na atualidade
a aproximação entre o ciclo orçamentário e o ciclo das políticas públicas, mostrando que o
problema é parte de um desafio mundial, não apenas do Brasil. O ponto é que, se essa questão
não for abertamente enfrentada por nós – e, a meu ver, não há presentemente movimento
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robusto nessa direção –, nossa honrosa posição de 6.° colocado no ranking internacional de
transparência orçamentária será menos valorosa do que o título faz parecer.
RGB – Um aspecto basilar da boa governança de uma organização é a clareza quanto à
estratégia dessa organização. Em se tratando da boa governança do orçamento público
brasileiro, como está o processo de definição da estratégia dos entes públicos? E qual
conexão os orçamentos têm mantido em relação à estratégia?

RC – Nos últimos anos não tenho acompanhado com profundidade a governança orçamentária
nos entes federados, para além de informações difundidas sobre suas dificuldades fiscais. Mas
volta e meia me deparo com indícios de que há valiosas experiências de inovação orçamentária
acontecendo em alguns estados e municípios. Cito o caso do Espírito Santo, que vem não apenas
organizando de forma competente suas finanças, como também redesenhando as instâncias
de governança para integrar plano de desenvolvimento de longo prazo, de caráter inclusive
supragovernamental, com o planejamento orçamentário plurianual voltado para resultados,
a gestão de contratos plurianuais e a gestão anual de pagamentos. Como ele, outros entes
federados têm muito a nos mostrar. Creio que o governo federal (Presidência da República e
Congresso Nacional) deveria, neste aspecto, atuar mais fortemente na criação de um hub de
boas práticas em governança orçamentária e de políticas públicas, não apenas para dar maior
visibilidade a essas experiências e seus resultados, como também para promover a discussão de
algumas questões críticas de coordenação federativa, como a absoluta ausência de articulação
entre o planejamento plurianual do governo central e os dos governos federados.
RGB – Recentemente, temos visto inovações na forma com a qual o Congresso Nacional tem
aprovado o orçamento federal, como o crescimento de funções das emendas de relator, as
transferências especiais e até o cancelamento de despesas obrigatórias para equilibrar
formalmente o orçamento aprovado, práticas questionadas pelo TCU. Como uma boa
estrutura de governança orçamentária no nosso país poderia ter ajudado a evitar ou a
mitigar essas práticas?

RC – Essas inovações orçamentárias são manifestações de um movimento maior: a ocupação, pelo
Poder Legislativo, de um vácuo na governança orçamentária deixado a partir do impeachment
da presidente Dilma, da fragilidade institucional do governo Temer e da inépcia política do
governo Bolsonaro. No processo de ocupação desse espaço, o Poder Legislativo apenas aplica
o que vinha aprendendo com o Poder Executivo: o uso de dotações orçamentárias genéricas
ou fragmentadas para viabilizar agendas políticas. Em certa medida, a apropriação predatória
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do orçamento não é recente. A motivação principal dos parlamentares em criarem emendas
impositivas, transferências especiais e emendas de relator foi explicitada por um parlamentar
por meio de uma pergunta singela: “se o executivo pode, porque não nós?”.
A superação desse triste quadro passa por uma revisão geral da governança orçamentária, com
o propósito de estreitar a coordenação entre atores. Por exemplo, à medida que o peso das
emendas parlamentares se eleva no processo decisório, e isso parece irreversível (uma vez
que as instituições não desaprendem depois de terem aprendido, e uma vez que a Constituição
Federal dá amplas prerrogativas ao Poder Legislativo em matéria orçamentária), mostra-se
mais grave a ausência de qualquer mecanismo de coordenação e de diálogo entre as emendas
parlamentares e as agendas setoriais.
Outra possibilidade é a de reforçar a accountability dos atores nos processos decisórios. A
Resolução n. 1/2006, por exemplo, que regula a tramitação de matérias orçamentárias na
Comissão Mista de Orçamento, prevê, no art. 22, que essa Comissão acompanhe, avalie e fiscalize
o desempenho dos programas governamentais, devendo inclusive realizar bimestralmente
reuniões de avaliação com representantes dos ministérios. A efetivação desse dispositivo e a
constituição de um portal de políticas públicas como subproduto dessa atuação colocaria um
elemento de constrangimento às escolhas orçamentárias.

Mudanças mais arrojadas também precisam ocorrer, com suprimir a “bolsa-emenda” que vem
automaticamente embutida na reserva de contingência para custear as emendas individuais, o
que esgarçaria a responsabilidade de o Congresso Nacional de efetivamente abrir a proposta
orçamentária e discutir as políticas públicas ali colocadas. O remanejamento, e não a apropriação
de reserva e de cortes lineares, deveria ser o mecanismo primário de emendamento responsável,
e apenas por emendas coletivas.
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20

Advogada destaca lei que permite
implantação de boas práticas de governança
corporativa em empresas estatais
30 de setembro de 2021

RGB Entrevista a advogada, servidora de carreira da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e chefe de governança e controle interno na Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), Roberta Castro. Confira!

Roberta Castro cursa o Master of Laws ⎯ LLM ⎯ Infraestrutura e Regulação pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Ocupa, atualmente, o cargo de chefe de governança e controle interno na Companhia
do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF). É advogada e empregada pública concursada da
Empresa Pública Federal Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., vinculada ao Ministério da
Infraestrutura (desde 2013). Especialidade em Direito Societário pela Societário Academy. Certificada em Governance Officer pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Certificada
em Governança pelo IBGC e pela Fundação Dom Cabral. Certificada em Compliance Anticorrupção
pela LEC/FGV (CPC-A). Membro da Rede Governança Brasil. Membro da Comissão Jurídica do IBGC.
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***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Roberta Castro (RC) – De uma forma geral, considero a governança no setor público como
um grande sistema de controle e monitoramento orgânico, que resguarda o interesse e o
erário por meio da implantação de mecanismos e instrumentos de boas práticas. Estando em
conformidade legal, tais mecanismos evitam conflitos de interesse, assimetria de informações
e preservam a manutenção de conduta íntegra dos gestores públicos, visando à devida
utilização de recurso público alinhada à prestação de contas ao cidadão, a partir de diretrizes
e valores consubstanciados em transparência, isonomia e responsabilidades orçamentária e
socioambiental. Estreitando essa visão às empresas estatais, esse sistema de controle possibilita
que administradores detenham recursos e ferramentas capazes de direcionar o desempenho
gerencial da companhia que direcionam e controlam, por meio de indicadores de produtividade
e desempenho, atuação e cumprimento de metas estratégicas e operacionais para atingimento
do propósito empresarial. Enfim, com a finalidade de averiguar e monitorar a devida execução
do objeto social alinhado às políticas públicas, dentro do ambiente regulatório no qual a estatal
encontra-se inserida, a governança permite que a tomada de decisão institucional não seja
influenciada por interesses escusos àqueles para os quais a estatal foi legalmente criada.
RGB – Quais os maiores desafios para a implementação da governança nas empresas
estatais?

RC – Em que pese a regulamentação trazida pela Lei n. 13.303/2016, a respeito da implantação
de boas práticas de governança corporativa nas empresas estatais, considero o planejamento
estratégico, o gerenciamento de risco e o sistema de comunicação interna das companhias
os instrumentos de maior relevância e impacto na demonstração de resultados das estatais.
Dentro do arcabouço da governança, esses instrumentos, desde que estejam alinhados e
sejam implementados de forma estrutural e com o comprometimento da alta administração,
podem alavancar métodos de transparência, desempenho, imagem positiva e produtividade
das companhias. Ademais, eles evidenciam resultados voltados às atividades meio e fim, tanto
na prestação de serviço público quanto na execução da atividade econômica. Com relação ao
planejamento estratégico, é fundamental que a companhia estruture devidamente o caminho
e o rumo a ser trilhado e cumprido, parametrizado no objeto institucional. Caso contrário, o
planejamento estratégico não atingiria o seu propósito, seria apenas um plano sem utilidade
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dentro da Administração Pública, independentemente de entregas, resultados e visão sobre
o bom funcionamento da gestão e retorno social. As métricas estratégicas devidamente
sincronizadas aos anseios da sociedade é que impulsionam a estatal a desempenhar a melhor
entrega de serviço ou atividade à sociedade, os verdadeiros acionistas das entidades públicas.
O gerenciamento de risco, com a identificação de análise de situações de impacto positivo e
negativo à companhia, é uma bússola que direciona, de acordo com o propósito estratégico e
operacional, a melhor opção de cenários que evitarão ou mitigarão prejuízos administrativos,
financeiros e reputacional. O gerenciamento de risco contribui para uma decisão sustentável e
técnica, considerando as circunstâncias fáticas do momento no qual é tomada pelo administrador
público, capaz de demonstrar a sua viabilidade e consequências diante da atuação dos órgãos
de fiscalização e controle. Aliado a esses instrumentos, o sistema de comunicação permite que
a estatal reproduza uma comunicação interna e externa eficaz, cujo objetivo principal é evitar
a propagação de conflitos e ruídos contraditórios, bem como o vazamento de informações
relevantes à companhia. Problemas dessa ordem influenciam negativamente o entendimento e
a atuação dos agentes de governança, mas, uma vez resolvidos, concretizam todo o trabalho de
alinhamento com as ações de gestão em busca de resultados sobre a imagem e a credibilidade
da empresa. Por que, antes de identificar os maiores desafios da implementação da governança
nas empresas estatais, expliquei a minha visão sobre o “tripé da governança”?
Exatamente para que o leitor tenha a real noção da importância de esses instrumentos
caminharem em conjunto para que o sistema de governança possa funcionar de modo equilibrado
e engrenado. Assim, torna-se possível que os administradores direcionem e monitorem os atos
de gestão, e esses sejam prestados e acompanhados eficientemente, de forma que implique a
decisão correta e devida para aquele determinado momento. Conjugar a atuação desse tripé
de desempenho institucional, na minha opinião, é um dos maiores desafios na implementação
da governança das estatais, pois a rotatividade e a inexistência de mandatos com prazos fixos
de administradores dentro das estatais causam grande impacto sobre a condução estratégica,
permitem o apetite pelo risco e prejudicam a manutenção de projetos.
RGB – Quais são as principais metas do Comitê de Governança da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) para os próximos anos?

RC – Antes de mencionar as principais metas do Comitê de Governança do Metrô-DF, cabe uma
breve explicação a respeito do processo de maturidade da governança dentro da instituição.
Considerando o processo de reestruturação administrativa da companhia, finalizado em abril
de 2020, o organograma da empresa passou por uma grande reformulação visando à criação de
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diversas áreas de controle institucionais, dentre elas: governança e controle interno, gerência de
planejamento estratégico, gerência de compliance e integridade, gerência de risco, gerência de
monitoramento na auditoria interna, correição e secretaria de Comissão de Ética. Com a recente
criação da Área de Governança e Controle Interno, vinculada à presidência da companhia, com
funções de gestão e execução na implantação das boas práticas de governança, o Conselho de
Administração instituiu também o Comitê de Governança do Metrô-DF, este com vinculação
direta ao colegiado. As duas unidades de governança fazem parte do sistema de governança
do Metrô-DF e permanecerão atuantes até se reavaliar a maturidade da empresa em relação à
temática governança. Assim, o trabalho em cooperação é regulamentado a partir de política e
normativa interna da companhia, que regulamenta a atuação do comitê de forma independente
com o Conselho de Administração, afastando possível influência ou mácula dentro do seu poder
decisório. Portanto, em conjunto com a área de governança e o controle interno, as metas
prioritárias do Comitê de Governança do Metrô-DF para os próximos dois anos, considerando
pesquisas institucionais realizadas em 2020, resumem-se à:
1) implantação dos índices de desempenho da companhia a partir do estabelecimento de ações
voltadas às boas práticas de governança;

2) avaliação e revisão da avaliação de desempenho dos demais gestores da companhia e dos
administradores;
3) implantação dos índices de maturidade da gestão de riscos e integridade na companhia;

4) revisão dos métodos de monitoramento estratégico a partir do desempenho dos resultados
obtidos nas reuniões de avaliação operacional e estratégica;

5) introdução de processo de inovação a partir do estudo sistêmico em andamento sobre o
balanço social da companhia.
RGB – Lei n. 13.303/2016 completará em breve cinco anos. Na prática, quais as principais
contribuições da Lei das Estatais para a governança das empresas estatais brasileiras até
hoje?

RC – Sem dúvida, com a criação da Lei das Estatais, a relevância da temática e da necessidade
de implantação de boas práticas de governança corporativa se consolidou nas agendas de
administradores e demais gestores de empresas estatais. A legislação trouxe a obrigatoriedade
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da introdução de mecanismos e boas práticas que implicam melhorias na execução dos serviços
públicos e na resolução de metas de produtividade associada à remuneração dos administradores.
Com a lei, tornou-se possível mitigar riscos, aplicar controles internos atrelados à avaliação de
desempenho dos administradores e operacionalizar o sistema orgânico a partir do gerenciamento
da conformidade legal e cultural da companhia, instituindo políticas, diretrizes e documentos
que tornam os atos de gestão e gerenciamento transparentes. Portanto, o que antes dependia de
recomendação de órgãos de controle interno e externo ⎯ a partir da edição da Lei das Estatais
e da efetivação dos princípios de transparência, moralidade e eficiência ⎯, agora concretizou-se
com a prestação de contas dos atos de gestão da companhia por meio de documentação que
descreve com clareza dados e resultados da condução estratégica da empresa. Com a concretude
da vinculação legal, as estatais devem, obrigatoriamente, publicar não apenas o Relatório de
Administração, mas também políticas com diretrizes e princípios que reforçam a missão da
companhia e inibem condutas irregulares por partes relacionadas na companhia, controles
claros sobre escolha e avaliação de desempenho dos administradores, a Carta Anual sobre o
gerenciamento das metas operacionais associadas às estratégias do exercício anterior; o Plano
de Negócios e Aquisições, que demonstra índices e metas de investimentos, contratações e
possíveis parcerias para o ano subsequente, alinhado ao planejamento estratégico da companhia;
o Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Estatal, que evidencia ações e
boas práticas socioambientais. Não há dúvidas de que todos esses documentos e iniciativas,
previstas na Lei n. 13.303/2016, impulsionaram e ampliaram o controle social sobre a gestão
das instituições públicas, o que, advindo da eficácia da lei, de forma positivada e cogente,
demonstrou sua contribuição.
RGB – Na sua opinião, quais são os melhores benchmarks em governança em Estatais no
Brasil atualmente?

RC – Atualmente, é difícil selecionar as melhores estatais para benchmarks em governança no
Brasil, porque acredito em crescimento, evolução e protagonismo de muitas empresas estatais
diante do processo de implementação das boas práticas. Todavia, casos de destaque como
Petrobras S.A. e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não podem
deixar de ser citados em razão da constante revisão e do desenvolvimento de novos métodos
e ferramentas de controle e monitoramento dos índices de governança, integridade e gestão
institucionais. Contudo, gostaria de citar a criação e trabalho da Secretaria de Planejamento,
Governança e Gestão do Rio Grande do Sul: apesar de ser um órgão público, ela impacta o
controle e direciona as iniciativas sobre a gestão das empresas estatais do estado, o que vem
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surtindo um resultado positivo em relação à implantação das boas práticas de governança na
prestação de contas e responsabilidade corporativa perante a sociedade.
RGB – Como a aplicação da análise econômica do Direito pode implicar motivação à
melhor tomada de decisão por administradores públicos?

RC – A análise econômica do Direito é um dos recursos mais impactantes à tomada de decisão
eficiente dos gestores públicos. De fato, cenários são traçados e motivados por meio de dados
técnicos e evidências econômicas considerando o consequencialismo jurídico, previsto na Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dessa forma, é possível definir, de acordo com
proporcionalidade e razoabilidade, a decisão mais apropriada para determinada situação fática.
Portanto, utilizar-se do pragmatismo jurídico como técnica de decisão, conforme preceitua a
análise econômica do Direito, faz com que o administrador público delibere, dentre diversas
hipóteses fáticas, aquela conclusão de consequência prática que melhor proporcione resultado
eficiente à manutenção do interesse público. Em outras palavras, a análise econômica do Direito
remete-se ao julgamento mais justo e seguro ⎯ independentemente de ser puramente legalista ⎯,
uma vez que considera todos os desdobramentos que uma decisão administrativa pode ocasionar
para o funcionamento organizacional de uma empresa estatal, como, por exemplo, efetivação
ou continuidade de relações contratuais que gerem maior ou menor impacto financeiros, em
razão do contexto político, social, econômico, dentre outros. Como consequência de tal processo
e em razão dos possíveis efeitos da decisão, o administrador ou o jurídico, antes de emitir
parecer, deverá buscar, em outras fontes de conhecimento além da jurídica, os parâmetros e os
fundamentos para sua resolução, associados aos impasses e viabilidade técnica.
E é justamente nesse ponto, em específico, que se aplicam os conceitos de análise econômica do
Direito, tendo em vista o consequencialismo à decisão do administrador público, a qual deve se
pautar em aspectos temporais, sociais, econômicos e políticos à época do cometimento do fato
e não de seu julgamento.

Tal ideia aproxima-se assim da ferramenta nudge thinking, expressão americana que
representa o poder da ciência comportamental, devidamente usado no campo empresarial
para desenvolver normativos, políticas e mudanças estratégicas mais eficientes à medida da
tomada de decisão e condução da companhia por seus administradores. Esse estudo vem sendo
aprofundado e ferramentas implementadas visando a proporcionar uma decisão de efeitos
práticos de acordo com a realidade da empresa. O que se pretende visualizar com a utilização da
análise econômica do Direito como ferramenta de governança é a possibilidade de as decisões
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estratégicas da companhia serem tomadas a partir da previsão de impactos financeiro, social,
político e estratégico que conduzirão o gestor à análise eficiente para que se realizem as devidas
adequações e ponderações circunstanciais daquele momento aos interesses relacionados ao
seu objeto social, considerando os preceitos dispostos na Lei n.º 13.655/2018.

Isso fará com que o processo decisório da estatal se paute nos princípios da legalidade, eficiência
e razoabilidade em prol do melhor monitoramento e direcionamento da tomada de decisão
institucional por seus administradores, concedendo inclusive maior segurança ao cometimento
desse ato de deliberação, fato esse que implica, consequentemente, a ampliação ao apetite e ao
risco decisório no cumprimento da missão estratégica da companhia associada à execução de
políticas públicas dentro de determinada realidade fática.
Enfim, o interessante de considerar a análise econômica do Direito como um método de
governança, assim como a gestão de risco, é validar a necessidade de que decisões dos gestores
públicos se pautem cada vez mais na motivação técnica e nos controles internos, considerando
as circunstâncias que não causem prejuízo à execução do objeto social da empresa estatal ou
que os minimizem, fazendo, assim, com que os administradores públicos deixem de ter receio
de emitir decisões justas e de melhor retorno social meramente por medo da responsabilização
futura.
RGB – Uma boa governança corporativa induz melhores práticas de compliance? Existe
diferença entre compliance e integridade?

RC – Considerando o ambiente regulatório por meio de legislação, normativas, contratualização
e culturas em que as empresas estatais estão inseridas, eu defendo a ideia segundo a qual o
compliance serve de diagnóstico para a devida implantação das melhores práticas de governança.
Sem conhecer as regras dispostas no ordenamento jurídico e as diretrizes de eficiência e
integridade voltadas às empresas estatais, não há como planejar um programa de governança
compatível e real de forma a se evitar a incidência de possíveis mazelas institucionais. De
modo geral, a adaptação orgânica de uma estatal deve ser executada a partir de vedações ou
obrigações legais, sociais, culturais ou éticas que implicam o devido direcionamento empresarial.
Ferramentas de controles internos de proteção dos interesses da sociedade, dos acionistas e dos
investidores podem identificar conflitos de agência ou condutas abusivas de administradores
ou gestores. Por essa razão, e considerando o sentido histórico e de vanguarda do compliance,
defendo a ideia de que o sistema de conformidade no qual a estatal se encontra inserida induz
o processo de governança dentro daquela instituição. Considerando, ainda, a evolução do
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conceito de conformidade legal em relação ao sentido moderno sobre o sistema de compliance
dentro das empresas estatais ⎯ voltado ao processo de evitar, detectar e tratar qualquer desvio
ou inconformidade de integridade e ética ⎯, não há dúvidas de que, devidamente implementado
e desde que haja compromisso dos administradores e comprometimento na execução pelo
corpo técnico empresarial, o compliance resulta em melhorias e progresso das boas práticas
de governança. Dessa forma, conclui-se que a técnica da conformidade é praticamente uma
relação de causa e efeito com a governança corporativa em prol da perenidade e da preservação
de imagem, marca e credibilidade institucional. No que tange à diferença entre compliance
e integridade, cabe arguir que não há uma diferenciação, mas sim uma complementação,
considerando a mencionada evolução do conceito a respeito do compliance. Se antes ele
representava apenas um sistema de conformidade legal, após o advento da Lei n. 12.846/2013
e com a evolução do termo técnico, ele trata amplamente do sistema de prevenção, detecção
e tratamento de atos de corrupção contra a Administração Pública, de forma geral. Assim,
o compliance e a integridade tramitam no mesmo sentido de se constituírem um programa
a partir da gestão de risco de integridade e ética com o propósito de se evitarem atos que
possam ensejar a responsabilização da companhia e, consequentemente, de gestores públicos,
colaboradores, fornecedores, terceirizados ou qualquer outra pessoa, em razão do cometimento
de atos reprováveis pela legislação mencionada.
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Governança e Controle com o
Controlador Geral do Estado de
Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle
26 de junho de 2020

RGB entrevista o controlador-geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle,
que fala sobre sua gestão no estado e sobre como os órgãos de controle precisam
se reinventar perante ao novo cenário extraordinário que estamos vivendo.

Rodrigo Fontenelle é auditor federal de finanças e controle da CGU. Atualmente, é controlador-geral
do Estado de MG, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e presidente do
Conselho Fiscal do BDMG. Foi coordenador-executivo da Rede de Controle e Combate à Corrupção
do Estado de Minas Gerais (ARCCO, de abril de 2019 a março de 2021, e chefe da Assessoria
Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento entre 2016 e 2018, responsável
pela implantação do Programa de Integridade e Gestão de Riscos naquele Ministério. Mestre em
Contabilidade (UnB). Pós-graduado em Finanças (Ibmec) e Auditoria Financeira (UnB/TCU).
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Bacharel em Ciências Econômicas pela UFMG. É professor da Fundação Dom Cabral e também
atua como instrutor na Enap. É autor dos livros Implementando a Gestão de Riscos no Setor
Público (Fórum, 2.a edição) e Auditoria Privada e Governamental (Impetus, 4.a edição), possuindo
quatro certificações internacionais: Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified
Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA) e Certification in Risk
Management Assurance (CRM) – todas emitidas pelo The Institute of Internal Auditors (IIA).

***
RGB – Pofessor, como os órgãos de controladoria dos estados podem contribuir, na sua
opinião, para fomentar a governança no setor público brasileiro? Estamos fazendo o
controle interno dos órgãos públicos de maneira adequada?
Rodrigo Fontenelle (RF) – Umas das principais missões de uma controladoria é agregar valor
à gestão, e isso passa, necessariamente, pela melhoria da governança. Por ser um tema que
acabou sendo internalizado primeiro no Brasil pelos órgãos de controle (TCU e CGU na esfera
federal), os auditores acabaram tendo uma expertise maior do que o próprio gestor na temática.
Então, cabe às controladorias e tribunais de contas repassar esse conhecimento adquirido, seja
por meio de capacitações, seja, principalmente, por meio de redes. Quanto à segunda pergunta,
ainda temos muito o que aprimorar nesse quesito, principalmente fazendo com que o gestor
entenda que essa é uma responsabilidade dele, não da CGU ou TCU.
RGB – Você esteve, neste ano, em um evento sobre melhores práticas em controle e
transparência. E dizem que você foi um dos maiores responsáveis pelo sucesso da Rede
Girc e hoje faz parte da Rede Governança Brasil. Na sua opinião, qual a importância e
quais devem ser os papéis das redes que englobam órgãos públicos?

RF –Sendo bem honesto, é nossa única chance. O trabalho em rede. A Rede Girc tem dado certo
pelo seu caráter informal e colaborativo. Não existe um dono da rede, embora, claro, tenha que
ter alguém que coordene. Da mesma forma vejo a Rede Governança Brasil. Todos imbuídos de
um espírito público elogiável, tentando fazer o máximo para a melhoria da entrega de resultados
em todos os níveis (federal, estadual e municipal).
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RGB – Professor, na sua visão, em que nível estão os órgãos públicos brasileiros hoje, em
termos de integridade e transparência? Gostaria que você comentasse um pouco sobre
os avanços após a Lei de Acesso à Informação (LAI).
RF – É inegável que a LAI é um marco para o avanço desses temas no país. Também é inegável
que temos evoluído nisso, mas ainda precisamos melhorar um pouco a tempestividade das
respostas. Só para você ter uma ideia, quando cheguei na CGE tínhamos 232 pedidos de 2017 e
2018 não respondido no Estado. Gastamos seis meses para zerar todo esse passivo. Outro ponto
que merece uma melhor atenção é em relação à qualidade das respostas. Pode melhorar muito.
Em relação à integridade, grandes avanços ocorreram desde 2015, com a CGU à frente do
processo. O Decreto n. 9.203/17 foi um importante avanço normativo, fazendo com que órgãos
e entidades saíssem da zona de conforto em relação ao tema. No momento, vejo a necessidade
de se avaliar a efetividade desses programas como o ponto crucial. Em MG, convido a todos para
conhecer o que estamos fazendo sobre o tema no hotsite do Plano Mineiro de Promoção da
Integridade – PMPI (http://www.cge.mg.gov.br/pmpi/).
RGB – Você poderia falar um pouco sobre a campanha de integridade feita no Governo de
Minas Gerais? É possível mudar a cultura dos órgãos públicos e da sociedade em termos
de integridade?

RF –Se eu não acreditasse que é possível, não teria tido filhos. Mas temos que começar em algum
momento. Países como Dinamarca começaram a se preocupar com isso há três séculos. Mas
Cingapura só há 50 anos. E esses dois países estão entre os primeiros no ranking de percepção
da corrupção. Então, temos que acreditar que dá para mudar. Quanto à campanha, teve uma
aceitação muito grande entre os servidores, pois foi feita para eles e com eles. Sempre gosto de
citar duas frases da campanha, pois conseguem passar o que queremos com esse tipo de ação:
1) “A imagem da sua instituição vem do exemplo que você dá” e 2) “Não é só uma campanha, é
uma cultura em construção”.
RGB – Professor Rodrigo, você teve uma ampla trajetória na área de controle de órgãos
federais e agora está trabalhando em um governo estadual. Quais as principais diferenças,
na sua opinião? É mais complicado trabalhar com controle em um estado ou na União?

RF –É sempre complicado (risos). No estado estamos mais perto da população. Se por um lado
(principalmente no meu caso, que assumi a controladoria de um estado com uma imensa crise
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fiscal), faltam recursos, se comparamos com a União, por outro lado as ações tendem a chegar
mais rápido ao seu destinatário. O caminho tende a ser mais curto.
RGB – Você tem falado em suas palestras sobre a importância do propósito na entrega de
resultados pelos servidores públicos. Poderia comentar um pouco sobre isso?

RF – Eu brinco que adoro essas palavrinhas (com certeza muito importantes): gestão de
riscos, governança, compliance etc., mas gosto mesmo é de resultado. E para termos resultado
precisamos, além desses instrumentos de gestão, da entrega do servidor público. Isso foi um
pouco o que quisemos resgatar com a campanha de integridade citada em uma pergunta
anterior. Não é apenas ir trabalhar como obrigação. A sociedade espera muito de nós. Temos
que retribuir isso. Para a minha equipe lá na CGE eu sempre falo uma frase: quero que vocês
saiam todos os dias esgotados, mas com saúde e felizes por terem entregado o melhor de vocês
naquele dia.
RGB – Sabemos que boa parte dos municípios brasileiros carece de estrutura em diversas
áreas. Como fomentar, na sua opinião, a governança e o controle interno nas prefeituras
do país?
RF –É a parte mais difícil. Como falar de governança se boa parte deles não tem nem planejamento?
Como falar de riscos sendo que eles não sabem nem o que é segregação de funções? Em MG,
que tem o maior desafio, já que temos 853 municípios, montamos uma câmara técnica dentro
da nossa Rede de Controle (ARCCO), composta pelos principais órgãos de controle e defesa do
estado, para estudar a melhor forma de fazer isso.

RGB – Depois de algum tempo atuando na segunda linha de defesa, AECI do extinto
Ministério da Fazendo e no extinto Ministério do Planejamento, você retornou à sua
origem, a auditoria, terceira linha de defesa (CGE-MG). Quais as principais diferenças que
você percebe atuando na segunda e na terceira linhas de defesa?
RF –Acho que eu me tornei um melhor auditor tendo passado pela segunda linha de defesa,
tendo enxergado mais de perto os reais problemas dos gestores. Vendo o “outro lado”, embora
eu entenda que todos estamos do mesmo lado, apenas com perspectivas diferentes. Tenho
empregado o bom senso e o diálogo com o gestor para buscar primeiro o convencimento em
relação às nossas temáticas. É claro que a caneta na terceira linha de defesa acaba sendo mais
pesada do que na segunda, então, às vezes, isso é necessário. Mas é importante separar o joio
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do trigo. Quando não punimos um mau gestor, incentivamos a prática do ilícito, mas quando
punimos um bom gestor, criamos um desincentivo perigoso que pode culminar até mesmo com
o tão falado “apagão das canetas”.
RGB – Como você vê a atuação dos órgãos de controle durante a atual pandemia? Será
necessário revisar a literatura sobre gestão de riscos no setor público após a atual crise?

RF – Mais do que nunca é hora de os órgãos de controle entenderem sua importância e papel
nesse cenário extraordinário. Se por um lado temos que ter empatia em relação ao gestor que
está procurando fazer o certo em um cenário totalmente atípico, por outro temos que zelar
pela transparência e aumentar a fiscalização, uma vez que o risco também aumentou devido à
flexibilização da legislação.

Mais do que revisar a literatura sobre o tema, talvez seja uma oportunidade de fazer com que os
gestores a conheçam melhor. Órgãos e entidades que estão se saindo melhor nesse novo cenário
são aqueles que já tinham uma maior maturidade em gestão de riscos. Dessa forma, entendo
que o problema está mais no desconhecimento ou conhecimento superficial do tema por parte
dos gestores do que propriamente no instrumento. Mas é claro que há espaços para uma melhor
abordagem da temática a partir dos aprendizados vividos no período.
RGB – Muito se fala na pandemia, mas talvez seja o momento de pensarmos na retomada
pós-pandemia, ou melhor, em uma retomada em convívio com a Covid-19. Como a CGEMG tem se preparado para este momento?

RF – Construímos um plano de contingências no começo da pandemia e agora estamos em
estágio avançado de um plano de continuidade de negócios. É importante que entendamos o
novo contexto, pois é base para qualquer gerenciamento de riscos efetivo. Neste momento nossa
maior preocupação é com o servidor. Como seria de se esperar, há aqueles que lidam bem com
um ambiente desafiador como o que estamos vivendo, mas outros “travam”. E o servidor é nosso
maior patrimônio. Se ele não estiver bem o trabalho não será bem feito.
RGB – Quais legados você pretende deixar na Controladoria-Geral do Estado de Minas
Gerais?

RF – Fizemos nosso Plano Estratégico 2020-2023 ao longo do ano passado e, na visão de futuro
da CGE, consta “Ser referência nacional na área de controle e reconhecido pela sociedade como
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um órgão de excelência no fortalecimento da integridade pública”. Não tenho a pretensão de
entregar uma CGE pronta, mas quero deixá-la em condições de seguir seu caminho de forma
independente e com excelência. Estamos trabalhando para isso.
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RGB Entrevista Vládia Pompeu,
advogada-geral adjunta da União
26 de abril de 2021

“[...] quando a governança se sustenta na entrega efetiva de um valor público consistente,
cresce a confiança social e, consequentemente, reaproxima-se Estado e cidadão.”

Vládia Pompeu Silva é mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário
de Brasília (Uniceub, 2015). Mestre em Derechos Humanos, Interculturalidad y
Desarrollo pela Universidade Pablo de Olavide (2015). Procuradora da Fazenda Nacional
desde 2006. Atual assessora especial adjunta do advogado-geral da União.
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***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Vládia Pompeu (VP) – A razão de existir de qualquer governo é entregar um resultado
consistente e coerente com a necessidade da sociedade à qual serve. A governança se coloca,
então, como uma metodologia voltada a apresentar à gestão pública qual o caminho a seguir, de
forma pragmática e organizada, indicando que, por meio da utilização racional de ferramentas
de liderança, estratégia e controle, a entrega do valor público será efetiva.
RGB – Na sua opinião, quais são os principais desafios para a implementação da governança
no setor público?

VP – O setor público possui rotina própria e intensa, e suas demandas e necessidades devem
estar permanentemente voltadas ao atendimento do interesse público. Sendo um conceito
originário do ambiente corporativo, a governança, para garantir a concreta eficiência no âmbito
público, deve ser temperada pelos princípios e diretrizes constitucionais de forma que a busca
por maior capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação
de contas e transparência não sacrifiquem os anseios e o bem-estar sociais.
RGB – A governança poderá, na sua visão, contribuir para a rearticulação entre Estado e
sociedade, reaproximando o cidadão da esfera pública?

VP – Certa vez, li num artigo dos professores Leo Kissler e Heidemann que “[...] as administrações
públicas se tornaram mais empresariais, menos onerosas e, em geral, mais eficientes; raramente,
porém, mais simpáticas aos cidadãos”. Essa frase me marcou profundamente, quando ainda nem
se falava muito sobre governança no Brasil. Época em que já se sabia, porém, que o caminho
para a “modernização do setor público” deveria passar, necessariamente, pela ressignificação
de sua forma de entregar resultados. E, de fato, percebo que o elo que une Estado e sociedade
é a confiança, devendo ser este o que costumo chamar de termômetro social: quanto mais
confiante, mais simpática será a sociedade ao seu governo. Nesse sentido, quando a governança
se sustenta na entrega efetiva de um valor público consistente, cresce a confiança social e,
consequentemente, reaproxima-se Estado e cidadão.
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RGB – A Advocacia-Geral da União tem feito um ótimo trabalho em termos de governança.
Quais os principais desafios e objetivos do Comitê de Governança da AGU?
VP – O Comitê de Governança da AGU foi instituído ainda em 2017, por meio da Portaria AGU
n. 414, de 19 de dezembro, menos de um mês após a publicação do marco regulatório da
Governança Pública Brasileira, o Decreto n. 9203, de 22 de novembro de 2017. Naquele momento,
pouquíssimas instituições foram capazes de dar uma resposta tão rápida e de se mostrar tão
aberta à implementação de uma política de governança institucional. Instituído com o objetivo
de incentivar e promover iniciativas voltadas a implementar o acompanhamento de resultados
do maior escritório de advocacia do mundo, o comitê lançou-se no desafio inicial de visibilizar
seus mecanismos de liderança, estratégia e controle de riscos com foco na melhoria da gestão. De
lá pra cá, a evolução da AGU é notória e pode ser acompanhada pelo público externo diariamente
por meio das notícias publicadas nos mais diversos canais e os vários prêmios recebidos pela
instituição. Quanto a esse último, cito, somente a título de exemplo, o Prêmio Innovare, no qual
a AGU conquistou nada menos do que dois primeiros lugares, na categoria Advocacia, com
práticas que revolucionaram a instituição, como implantação do Sistema de Inteligência da AGU
(SAPIENS), o Rating da Dívida Ativa e ajuizamento seletivo de execuções ficais.
  
RGB – Qual a importância das assessorias jurídicas no fomento à governança dos órgãos
públicos?
VP – É certo que a existência de manifestação jurídica formalizada nos autos, elaborada por
advogados extremamente preparados e qualificados, facilita e tranquiliza a vida do gestor público
no momento da tomada de decisão, já que os riscos jurídicos nem sempre estão expressos de
maneira clara no dia a dia da Administração Pública. E se, somado a isso, há presença constante
e confiável de profissional habilitado, integrante de uma das mais robustas instituições de
advocacia pública mundial, que analisa todos os indicadores jurídicos envolvidos na questão,
verifica-se uma efetiva mitigação de riscos e garante-se uma execução do interesse público de
maneira ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz.
RGB – Qual a melhor estratégia, na sua visão, para a consolidação da cultura do compliance
no setor público brasileiro?

VP – A cultura de compliance ou integridade, para usarmos uma nomenclatura mais comum
no ambiente público, busca nada mais do que desenvolver estratégias, medidas e ações
institucionais destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de
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corrupção. E, na minha visão, não há como implementarmos uma cultura com esse alcance sem
antes alinharmos o comportamento humano. Podemos até mapear os riscos e tentar mitigálos com a utilização de ferramentas e melhoria dos processos de trabalhos, mas imaginarmos
que as instituições, sejam elas públicas, sejam privadas, irão consolidar, de maneira efetiva e
duradoura, ações éticas numa sistemática exclusivamente “top-down”, parece-me ilusório. Então,
para se consolidar uma cultura perene, dando-se a devida atenção aos valores que permeiam
as ações humanas, devemos antes ter como foco principal os integrantes da instituição, ou
seja, os servidores e demais colaboradores públicos, e ainda aqueles que atuam proximamente
a eles. Conhecê-los dentro da sua atuação diária, entender seus desafios, estabelecer uma
comunicação real, apresentar de maneira clara o que é o compliance e como trazê-lo para a
sua realidade, parece-me fazer mais sentido. E, somente após, aplicar os dados e informações
obtidos nesse período de aculturamento para a elaboração de um programa de compliance ou
integridade específico, definindo então as ferramentas e instrumentos mais adequados, aliando
um monitoramento contínuo factível e um processo de reaprendizagem constante, parece-me
ser a certeza de avanço nessa temática.
RGB – Como você entende que os ensinamentos, diretrizes e princípios da economia
comportamental podem auxiliar no avanço da governança pública?

VP – As ciências comportamentais solidificaram uma relação interdisciplinar que ousou
reconstruir a ideia da racionalidade humana, admitindo que heurísticas e vieses permeiam
o mundo real. Trouxeram uma nova caixa de ferramentas, alicerçada na psicologia, para
interpretar experimentos e fossilizar a prática do “testar e aprender”. O domínio da economia
comportamental ampliou-se, e o que antes era restrito ao estudo das influências cognitivas,
sociais e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das pessoas, passou a
ser utilizado nos mais diversos campos, tanto do setor privado quanto do setor público. Com a
inserção do conceito de governança no dia a dia da Administração Pública, por meio do Decreto
n. 9203, de 2017, passou-se, sob o pálio do princípio constitucional da legalidade estrita, a
exigir de todos os integrantes do setor público postura ativa no sentido de implementar uma
política de forma coordenada e consistente. Por outro lado, sua concretização prática depende
da atuação de servidores públicos que devem estar imbuídos do senso ético de coletividade e
com o objetivo claro de incrementar a atuação estatal. Nesse contexto, as ciências sociais podem
ser um interessante instrumento para (re)conhecimento crítico do ambiente público em que se
pretende alcançar e fortalecer as boas práticas de governança, a partir da percepção de eventuais
vieses e heurísticas envolvidas nos processos de tomada de decisão, ou mesmo utilizando-se de
ferramentas de estímulo comportamentais como os nudges.
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RGB – Qual a importância da mediação e da arbitragem nos processos disciplinares?

VP – A mediação e a arbitragem, assim como a conciliação e a negociação, são formas alternativas
de conflitos que têm ganhado espaço no ambiente público há alguns anos. Leis como a n. 9.307,
de 1996, e n. 13.140, de 2015, jogaram luz ao fato de que a busca pelo tratamento adequado do
conflito em questão, e não meramente da lide apresentada, concede maior resolutividade. No
âmbito dos processos administrativos disciplinares, o tema é relativamente novo e tem enfrentado
dificuldades relacionadas à sua aplicação, especialmente quanto à natureza do direito em debate:
seria o “poder-dever” de apurar e aplicar penalidades por parte da Administração Pública um
direito passível de autocomposição? Para além disso, particularmente, vislumbro um grande
espaço para aplicação da mediação em processos administrativo disciplinares, especialmente
para tratar questões que envolvem conflitos interpessoais. Não raras vezes, verificamos que
a prática de supostas infrações administrativas estão, na verdade, calcadas em problemas de
relacionamento entre servidores públicos, seja entre aqueles que deveriam ser “colegas de
repartição”, seja entre chefe e subordinados. A questão que se coloca é que, em casos como
esses, eventual aplicação de penalidade em processo administrativo disciplinar não resolverá a
questão emocional subjacente, e o conflito originário poderá ressurgir na reiteração de novas
irregularidades administrativas. A medição poderia ser, para casos como esses, a ferramenta
que solucionaria o real conflito existente.
RGB – Quais serão, na sua visão, os principais desafios da gestão pública brasileira em
2022?

VP – Ressignificar a burocracia, trazendo-a para um contexto de governança pública. Esse é o
desafio: árduo, mas plenamente alcançável. Entendermos que a burocracia não é de todo ruim,
muito pelo contrário, ela faz (e deve fazer) parte da Administração Pública, sendo necessária
num contexto de prestação de serviço público, pois visa a alinhar as expectativas quanto à
efetivação das políticas públicas e a segurança necessária e efetivada por meio de instrumentos
diversos de controle. Por outro lado, não pode ser intransponível nem se esconder por trás do
princípio da legalidade com o fim de desaquecer progressos necessários, inovações e evoluções
no cotidiano da Administração Pública. Essa ressignificação burocrática pressupõe mudança
cultural e exige adaptabilidade por parte de todos, o que sabemos não é algo simples.
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RGB Entrevista Walter Cunha
26 de abril de 2021

Walter Cunha é auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (AFC/CGU).
Ocupa atualmente o cargo de diretor de governança da CGU. Pós-graduado em Gerência de Projetos
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA). Professor de Governança Corporativa, Contratações de TIC e Gestão de Segurança da Informação
em Escolas de Governo e Instituições de Treinamento. Idealizador da Comunidade de Prática de
Gestão Governamental – Gestgov (https://gestgov.discourse.group/).
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***
RGB – Na sua visão, o que é a governança no setor público?

Walter Cunha (WC) – Temos defendido a padronização do conceito de governança no setor
público, para que todos os interessados no tema possam “falar a mesma língua”, adotando a
definição trazida pelo Decreto n. 9.203/2017: “[...] 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”. Mesmo que
existam definições melhores, uma boa prática para avançarmos na governança é trabalharmos
em torno de um vocabulário comum (pelo menos até a próxima janela de revisão do conceito),
direcionando energia para outros desafios.
RGB – Na sua opinião, quais são os principais desafios para a implementação da governança
no setor público?
WC – Há vários, mas, em minha vivência, daria destaque a esses três:

• Conhecimento mínimo sobre tema – se eu não sei do que se trata, não há muito o que se
fazer. É no suprimento dessa lacuna que se faz necessária uma atuação forte das escolas de
governo (como a Enap) e das redes de profissionais (como a RGB) ao reduzirem assimetrias de
informação e democratizar o acesso a materiais, palestras, debates e cursos, por exemplo. Uma
ótima referência que gostaria de citar é o professor Jackson De Toni;22

• Atitude – é bastante comum me deparar com equipes que dispõem de ALGUNS meios para
começar a atuar em ALGUNS desafios, todavia ficam esperando o dia no qual terão acesso a
TODOS os meios, e no qual TODA a organização estará preparada. Lamento informar, mas na
prática não funciona assim. Sugiro que, com o conhecimento adquirido, a equipe procure avançar
naquilo que for possível, dentro do seu escopo de influência, e então novas janelas de atuação
se abrirão. “Um passo por vez é quanto basta” (Mahatma Gandhi). O movimento de elevação da
governança é incremental por natureza;
• Administração do “Holofote” – culto à imagem pessoal, disputas tribais por protagonismo,
divulgação de trabalho alheio sem alinhamento ou sem promover os devidos créditos, entre
22 Ver: https://www.linkedin.com/in/jacksondetoni/.
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outras, são situações comuns que acabam quebrando a cadeia de confiança e colocando por terra
ótimas iniciativas. Costumo dizer que é a “febre do holofote”. O mais interessante é a insistência
em se tentar promover a governança por meio de práticas de “antigovernança”, ou seja, um
paradoxo em si. Um modelo que gosto sempre de referenciar é o da Girc, cujos condutores se
sucedem sem nunca sublimar a missão.
Por fim, cabe ressaltar que a RGB integra interessados de todo o Brasil e contribui para a
superação de desafios comuns e para o compartilhamento de boas práticas nos diferentes órgãos
e entidades. Essa lógica valoriza, por essência, a cooperação e, na minha percepção, é o caminho
a ser trilhado. Essa relação sólida e rara precisa ser preservada por cada um de seus membros.
RGB – O Governo Federal publicou o decreto que institui a Estratégia Federal de
Desenvolvimento (EFD) para o Brasil no período de 2020 a 2031. Como você avalia o
planejamento estratégico governamental no país hoje?

WC – Vivemos, sem dúvida, um momento de grande ebulição quanto ao tema, especialmente em
âmbito federal. Basta citarmos o movimento de “acessão” do Brasil à OCDE, contexto no qual a
governança é tema central. Sendo assim, é preciso aproveitar essa janela de oportunidade para
promover um avanço rápido, antes que o tema experimente algum tipo de refluxo.
Saúdo a publicação da Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil (EFD) como uma
iniciativa importante para rompermos a zona de conforto temporal do Plano Plurianual (PPA).
Embora ainda tenhamos dificuldades de planejar quatro anos, precisamos admitir que esse
horizonte de planejamento é muito curto para uma nação ser considerada desenvolvida. A força
desse novo referencial estratégico não virá do ato formal de sua publicação, mas do quanto será
referenciada e respeitada pelas iniciativas de menor envergadura. Acrescento que a efetividade
desse referencial dependerá, sobretudo, da seriedade com a qual será monitorado e avaliado
RGB – A Controladoria-Geral da União foi a primeira colocada na primeira edição do
Prêmio da Rede Governança Brasil. Como é o trabalho de Governança na CGU hoje?

WC – Primeiramente, gostaria de agradecer à Rede de Governança Brasil pela iniciativa pioneira
e pela deferência ao trabalho da CGU, parceira de primeira hora. É uma honra ter figurado
entre gigantes como o Bacen e a Anac. Se, por um lado, foi muito bom acumular mais esse
reconhecimento externo, por outro temos a consciência de que a responsabilidade só aumenta.
Sabemos que seremos alvos de vários benchmarks solicitados pelas entidades parceiras e que
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nossas iniciativas irão reverberar pela Esplanada e além. Então, mais do que nunca, temos que
fazer certo.
Resumindo, o prêmio é muito importante, mas não podemos nos esquecer de que ele é uma
“foto”. Naquele dia tivemos a felicidade e a oportunidade de encontrar nossa força no tabuleiro
SWOT. Porém, sabemos que a elevação da governança é um projeto de longo prazo, mas o que
interessa ao fim do dia é a evolução contínua, ou seja, o “filme”.

No dia-a-dia da CGU, o binômio Órgão de Estado combinado ao elevado profissionalismo do
corpo técnico acaba proporcionando relativa blindagem frente às instabilidades institucionais
comuns às entidades públicas. De outro lado, com questões menores fora da mesa, os debates
sobre as definições estratégicas tendem a ser bem mais densos, exigindo aprimorada capacidade
de negociação e resiliência.
RGB – Em 2020, diversos órgãos públicos tiveram que se adaptar ao home office em função
da pandemia. Quais são os principais desafios para a implementação do teletrabalho no
setor público?

WC – Há um tempo deixei uma enquete aberta na plataforma Gestgov na tentativa de responder
coletivamente a essa pergunta.23. Agradeceria se você – leitor da RGB – contribuísse também, de
modo a tornar a amostra cada vez mais significativa. Nada melhor do que a própria comunidade
para responder.

Voltando à minha percepção, eu sempre digo que teletrabalho é uma questão de “querer”,
“poder” e “dever”, o que acabou casando com o resultado da enquete. Senão vejamos: aparecem
na enquete com maior frequência os seguintes fatores: “falta de patrocínio real por parte da alta
administração” (querer); “dificuldade de acesso aos sistemas institucionais” (poder) e “falta de
definição de procedimentos claros das atividades” (dever).
Quem quiser conhecer mais sobre teletrabalho, recomendo a seguinte playlist: http://bit.
ly/3p2HO9b.
RGB – Quais foram os principais aprendizados até agora com a implementação do
Programa de Gestão de Demandas (PGD) da CGU? É possível replicar a experiência do
PGD em outros órgãos públicos?

23 Ver a enquete em: http://bit.ly/360XlyO.
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WC – Sem abrir mão de uma contínua gestão de riscos, destacaria os seguintes aprendizados:

• resgate da entrega de valor público como principal fator de aferição da produção laboral dos
servidores, em contraponto ao mero registro de disponibilidade (ponto eletrônico ou manual);
• que, por meio da experimentação de novos arranjos laborais é possível compatibilizar entrega
de valor público e qualidade de vida dos servidores, além de gerar benefícios colaterais difusos à
sociedade, como sustentabilidade ambiental e descompressão imobiliária nos grandes centros;
• visão expandida do Programa de Gestão de Demandas (gestão por resultados, independente
da localização), o qual deixa de ser considerado apenas uma iniciativa exclusiva de qualidade
de vida. Um PGD bem estruturado pode ser usado como: diferencial competitivo na atração/
retenção de talentos, componente decisivo do plano de contingência (vide pandemia Covid-19)
e como gerador natural de dados sobre alocação de força de trabalho (hh) para tomada de
decisão estratégica.
RGB – Um ataque hacker ao Tribunal Regional Federal da 1.ª Região tirou do ar, em
novembro de 2020, o sistema do maior tribunal do país. Ao todo, foram mais de 20
mil notificações registradas por órgãos públicos em 2020, segundo monitoramento do
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência. Qual o risco de termos mais
ataques cibernéticos a instituições públicas em 2021?

WC – Independente de época, temos sempre que partir do princípio de que EM ALGUM
MOMENTO SEREMOS ATACADOS, pois onde há ativos há probabilidade de ataque.

O fato é que, em 2020, uma migração não planejada e acelerada em direção ao teletrabalho
aumentou sobremaneira a superfície de ataque. Some-se a isso o despertar da importância
em relação aos dados pessoais no Brasil e no Mundo. Em minha experiência na implantação
de teletrabalho, uma preocupação que tenho é quanto ao alarde na divulgação dos valores
economizados com a adoção dessa modalidade laboral. Temos que tomar cuidado e refletir se
parte dessa economia não estaria sendo gerada pela desconsideração do custo de estarmos
assumindo um elevado risco de segurança. É mais ou menos assim: se eu deixo de pagar o seguro
do meu carro, posso considerar integralmente isso como uma economia?
Por conta de questões como essa, evitávamos o quanto possível usar o fator redução de custos
como carro-chefe nas defesas do teletrabalho na CGU, uma vez que parte desse monte deveria
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ser reinvestido para aprimorar nossas defesas, como o deslocamento do CPD para o Data
Center do Serpro e virtualização de desktops. Se essa retroalimentação não está acontecendo, a
organização deve acender um alerta.
O carro-chefe do PGD na CGU sempre foi a garantia de manutenção/expansão da nossa entrega
de valor à sociedade, cujo componente mais famoso (mas não único) pode ser consultado no
seguinte link: https://bit.ly/3sKRKXa.24
RGB – Na sua opinião, quais serão os principais desafios da governança de tecnologia da
informação (TI) nos próximos anos?

WC – Como oriundo da TI, e pelo fato de ser da competência da unidade de gestão estratégica
(UGE) manter uma visão sistêmica, também me sinto à vontade com a pergunta...
Quem me conhece, sabe que tenho a tendência a “puxar a brasa para a sardinha” da TIC ao dizer
que ela costuma andar 10 anos à frente das outras áreas, até mesmo pelo elevado apetite ao risco
que lhe é característico. Evidências de sustentação da tese não faltam: nascimento dos PETIs
(quando ainda nem se falavam nos PEIs); os Comitês de TIC em regra são bem mais antigos do
que os outros comitês de mesma hierarquia; a exigência obrigatória de um plano tático (PDTI),
bem antes do nascimento do Plano Anual de Aquisições (PAC); as inovações constantes da IN01/
SGD (antiga família IN04/SLTI), que só anos depois foram absorvidas pelas normas gerais de
contratações, como a fiscalização tripartite; e, por fim, o próprio índice integrado de governança
e gestão públicas do TCU (IGG) teve sua origem na avaliação da dimensão de TIC.

Sobre os desafios, já até falamos de um: as questões relativas à segurança da informação. Todavia,
aproveito para colocar um “tempero”: precisamos superar a percepção limitante de pensar
apenas em segurança da informação e passar a pensar em termos de segurança INSTITUCIONAL,
sob pena de continuarmos deixando flancos críticos descobertos, como em relação à segurança
física das pessoas e à proteção patrimonial.
Vou me limitar a citar apenas mais um, para não ficar muito extenso: colocar em prática as
exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A LGPD exige uma remodelagem completa
da forma como processamos, transmitimos e armazenamos os dados. E, já que vamos arregaçar
as mangas, poderíamos lembrar que as restrições legais de acesso não se resumem apenas à

24 Nota do entrevistado: Um fato pitoresco sobre a profícua parceria que proporcionou a hospedagem do CPD da
CGU no Data Center do Serpro é que passamos a dizer que hoje em dia “até o CPD da CGU está em teletrabalho”.
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proteção de dados pessoais sensíveis. Ao encararmos o desafio, devemos aproveitar para colocar
em prática a tão sonhada separação entre o que é de acesso livre e o que é de acesso restrito nas
organizações públicas. Essa insegurança que até hoje tira o sono dos agentes públicos precisa
ser minimizada, manualizada e posta em fácil acesso para consulta.
RGB – Qual o potencial de uma Comunidade de Prática de Gestores Públicos? Quais serão
os próximos objetivos da Gestgov?

WC – Uma das grandes teses (empíricas) que defendo é a de que boa parte da falta de
produtividade no setor público é oriunda da falta de uma comunicação de qualidade, bem como
da ausência de uma troca estruturada de experiências. Daí nasce o importantíssimo papel das
redes profissionais, com a RGB.
Contudo é muito comum tais redes enfrentarem dificuldade em adotar uma plataforma de
comunicação que, além de reter e estruturar o conhecimento, sirva também para interações
inter-redes. Outro desafio é o de superar a autorreferência e estabelecer canais abertos com o
verdadeiro público-alvo. É importante discernir que o público-alvo dessas redes não são outros
especialistas sobre o tema, mas sim os agentes públicos que carregam o piano nos diferentes
poderes e esferas da República e que seguem carentes de instrução.
Para atender a essa demanda que foi concebida a Gestgov.25 A ideia é que ela seja uma plataforma
para hospedar e impulsionar o alcance das redes profissionais. Hoje, por exemplo, a Gestgov
já hospeda a Rede Nelca (foca em compras públicas), a Rede Girc (focada em governança,
integridade, gestão de riscos e controles internos), Rede Ética (focada em conectar as comissões
de ética pública do país) e estamos com um piloto rodando para a própria RGB. Além disso,
foram abertos espaços para discussões sobre teletrabalho, governo digital, LGPD, entre outros
assuntos de interesse dos agentes públicos. É uma iniciativa gratuita, sem fins comerciais e
apartidária. Convido todos a participar!
RGB – Estamos vivendo hoje uma grave pandemia mundial. Na sua visão, quais
consequências a atual crise deverá trazer para o setor público brasileiro?

WC – Não me sinto gabaritado para falar dos aspectos macro da pandemia. Contudo, posso”
pincelar” sobre o que me é mais afeto.

25 Ver em: https://gestgov.discourse.group.
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Embora esteja patente que a “estrela” da linha de frente foram os profissionais do sistema
de saúde, não podemos deixar cair no esquecimento que a “estrela” do back-office foram os
profissionais de TIC. Por conta da TIC, conseguimos implementar a medida mais efetiva de
prevenção à pandemia, o distanciamento social por meio do teletrabalho, de modo que as outras
áreas tivessem a relativa tranquilidade de implementar as próximas ações de combate. Portanto,
se já era uma realidade pré-pandemia, estimo uma aceleração nos investimentos em tic, tanto
em infraestrutura como em pessoal.
Outra coisa que posso arriscar dizer é que considero muito improvável que retornemos ao
patamar pré-pandemia em relação à cobrança de presença física e a consequente aferição de
trabalho do agente público via ponto, seja por folha, seja eletrônico. É visível o direcionamento
dos órgãos e das entidades públicas de referência pela adoção de um modelo híbrido (presencialremoto), juntamente com a aferição por entregas. E o histórico mostra que, uma vez que as
“grandes referências” embarcam nessa experiência, acabam levando os “pequenos” a reboque.
Para arrematar, diferente do que tem se falado, sinto que a gestão de riscos e a gestão estratégica
saem fortalecidas desse arco. Muitos acham que planejamos e gerenciamos riscos para não
termos que mudar; quando, na verdade, gerenciamos riscos e planejamos para tentar nos
antecipar, ou pelo menos reagir, o quanto antes às inevitáveis mudanças. Não à toa, a capacidade
de resposta é o primeiro princípio elencado nos referenciais de governança.
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“Um olhar de Barnabé para
com a Governança”
26 de abril de 2021

Em entrevista à RGB, o servidor público federal Welles Matias de Abreu fala sobre o seu
olhar para a governança pública e conta sobre sua trajetória na administração pública
através da trilogia crônica do seu livro Um olhar de Barnabé para com a Governança.

Welles Matias de Abreu é servidor público federal concursado e nomeado para o cargo de analista de
planejamento e orçamento da Secretaria de Orçamento Federal (desde 1998). Doutor (2017) e mestre
(2011) em Administração pela Universidade de Brasília, especialista em Gestão Pública (2009) pela
Escola Nacional de Administração Pública e em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (2002)
pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Engenharia Agronômica (1999) pela Universidade de
Brasília e em Administração (1997) pelo Centro Universitário do Distrito Federal. Tem experiência
profissional focada na área de orçamento público, planejamento governamental, gestão estratégica,
modernização organizacional, gestão de pessoas, desenvolvimento institucional, combate à corrupção
e lavagem de dinheiro, gestão de sistemas de informação, transparência fiscal, gestão de recursos
externos, engajamento da sociedade civil e auditoria com foco em gestão de riscos. Já atuou como
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coordenador-geral/gerente/assessor de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade em
ministérios relacionados com políticas públicas de previdência social, assistência social, trabalho, meio
ambiente, energia elétrica e orçamento federal, bem como diretor de recursos externos no âmbito de
cooperações internacionais em meio ambiente (mais de 80 projetos supervisionados), coordenador de
planejamento e acompanhamento de auditoria da Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico.

***
RGB – Em 2020 você lançou o livro Um olhar de Barnabé para com a Governança. O que é
governança no setor público para você?
Welles Matias de Abreu (WMA) – Governança é um modelo teórico por si só, e como tal, está
em pleno desenvolvimento e aperfeiçoamento conceitual na literatura e na prática. Dessa forma,
diante da vasta literatura sobre o tema, governança se traduz em maior discrição, capacidade de
resposta e abertura governamental, tendo como base o envolvimento dos cidadãos com foco no
interesse público e em um ambiente de cidadania democrática. Sob a perspectiva colaborativa,
a governança se apropria de arranjos estruturais que utilizam estratégias transparentes e
participativas nos processos de decisões governamentais visando a atingir resultados firmados
e baseados em compromissos sociais. Nesse contexto, governança envolve ações de: tomada
de decisão democrática; envolvimento da sociedade; tratamento justo e honesto dos cidadãos;
sustentabilidade e coerência das políticas; disposição e capacidade de trabalhar em parceria;
transparência; accountability; inclusão social e equidade; respeito à diversidade, ao direito
civil e ao estado de direito; capacidade de competir em um ambiente global. Em suma, as ações
de governança são didaticamente agrupadas em componentes relacionados com estratégia,
controle e liderança, sendo o Estado o agente e a sociedade o cliente. E foi motivado por esse
tema que escrevi, no livro Um olhar de Barnabé para com a Governança, uma trilogia de crônicas
que se desenvolve, principalmente, desde 1998, momento em que ingressei no serviço público
no cargo de analista de planejamento e orçamento.
RGB – Você ingressou no setor público em 1998. Como você vê a evolução da governança
no Governo Federal brasileiro nos últimos 20 anos? É um conceito que já faz parte do dia
a dia dos servidores?

WMA – Tenho visto um grande avanço! Em que pese ainda ser uma incógnita para alguns
colegas do serviço público, tenho em mente que a grande maioria dos servidores já ouviu falar
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no termo governança. Acredito que o Decreto n. 9.203, de 2017, que “dispõe sobre a política
de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional”, exerceu um
papel importante para a comunicação sobre a governança no setor público em geral. Claro
que tudo isso foi impulsionado pelo Referencial Básico de Governança do TCU, de 2013. Por
fim, é crucial reconhecer o trabalho que a Rede Governança Brasil está fazendo com vistas a
disseminar a governança nacional e internacionalmente, fato que me deixa muito feliz, por ter
a oportunidade de fazer parte dessa iniciativa. Vejo o Brasil como uma referência em iniciativas
relacionadas com o componente controle com foco em transparência, participação, accountability
e auditoria, faltando consolidar avanços em gerenciamento de riscos e buscar não retroceder
nas conquistas já efetivadas. Sobre os componentes estratégia e liderança, é notório que ainda
precisamos avançar com a implementação de iniciativas, em especial com vistas a consolidar
os planejamentos de médio e longo prazo, além da coordenação para garantir a efetivação de
resultados das políticas públicas a partir de um ambiente democrático e voltado ao cumprimento
de compromissos sociais.
RGB – Em 2020 a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) completou duas décadas de
existência. Qual o balanço que você faz sobre a aplicação da LRF nesse período?

WMA – Não tenho dúvida alguma de que a LRF tem feito um papel fundamental para busca
da estabilidade fiscal no Brasil. Ela representa um marco institucional importantíssimo para
a implementação do modelo de governança nas finanças públicas brasileiras. Digo isso, em
especial, no que tange a seção sobre “Transparência da Gestão Fiscal” que promove a abertura
orçamentária a partir da obrigação da existência de iniciativas de transparência sob a ótica
fiscal. Um exemplo claro de sua relevância foi a possibilidade de se obter evidências claras
sobre a ocorrência das supostas pedaladas fiscais que, com base no enforcement legislativo
competente, elevaram o assunto às consequências do impeachment, marcando tal momento.
Novos avanços na governança orçamentária precisam ser efetivados, vejo que retomar o debate
para a publicação da nova lei de finanças sob essa perspectiva é premente.
RGB – Como foi o seu primeiro contato com a governança no setor público?

WMA – Ao ingressar no serviço público, em 1998, a ordem era o gerencialismo. O meu primeiro
contato com a nova ordem governança foi em meados da primeira década deste século. No meu
retorno às atividades do meu órgão de origem, a Secretaria de Orçamento Federal, quando tive a
oportunidade de apoiar a implementação de diversas iniciativas abertas, tais como a elaboração
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do orçamento cidadão, educação fiscal, disponibilização de informações orçamentárias, escuta
da sociedade sobre temas prementes sobre políticas públicas por meio de audiências e consultas
públicas. Foi nesse período também que decidi retornar à Universidade de Brasília para me
aprofundar intelectualmente sobre o tema governança. Durante o mestrado e, em seguida, no
doutorado, tive a oportunidade de expandir os meus conhecimentos e apresentar os nossos
resultados internacionalmente, por meio da participação em diversos congressos pelo mundo e
com a publicação de artigos científicos. Atualmente, sinto-me bastante realizado com o último
resultado do Índice de Orçamento Aberto, publicado pela Parceria Internacional de Orçamento
em 2019, em que o Brasil é classificado como de “Disponibilidade Extensível de Informação”,
ficando em sétimo lugar em um ranking mundial de 117 países. Recentemente colaborei
com a implementação de iniciativas de governança de recursos externos em meio ambiente,
no planeamento plurianual 2020-2023. Atualmente, estou atuando no aperfeiçoamento da
governança relacionada à auditoria interna na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
RGB – Na sua visão, qual a importância de parcerias com instituições internacionais como
BID, Banco Mundial e OCDE para a gestão pública brasileira?

WMA – A importância é total! Os organismos internacionais têm como premissa o trabalho
colaborativo e buscam apoiar os seus membros com iniciativas que visam a prosperidade.
Atualmente, existem diversos esforços de plataforma colaborativa no âmbito dos citados
organismos baseados em estratégicas de governança. Vale mencionar que vários projetos de
cooperação internacional multilateral em meio ambiente implementados pelos Bancos de
Desenvolvimento Interamericano (BID) e Mundial (Bird), com recursos do Fundo Mundial
de Meio Ambiente, são baseados em governança. Além disso, tais organismos internacionais
também promovem referenciais normativos que norteiam não apenas as suas respectivas
atuações, inclusive estimulando os seus membros a adotarem tais práticas, como o caso do Fundo
Monetário Internacional (FMI), que editou o Manual de Transparência Fiscal e a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a OCDE, que publicou as Diretrizes sobre
Governança Corporativa de empresas Estatais. Já a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou
uma resolução que encoraja os seus países-membros a adotarem ações de transparência,
participação e accountability, bem como endossa a Iniciativa Global de Transparência Fiscal
(Gift), formada por membros da sociedade, do FMI, do BIRD e diversos países, entre os quais
o Brasil que, na época, liderou os trabalhos para referentes à citada resolução. Veja, esses são
apenas alguns exemplos, inúmeras outras ações importantes estão sendo realizadas por tais
organismos internacionais.
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RGB – Na conclusão do seu livro você cita que “A Governança é um caminho válido e fortuito
para a redução da pobreza e, consequentemente, das desigualdades sociais brasileiras”.
A governança deve garantir o desenvolvimento social?
WMA – Sim. Os resultados das minhas pesquisas de doutorado indicam exatamente esse sentido.
Isso rendeu quatro publicações, sendo três artigos em revistas científicas e um capítulo em um
livro publicado no Reino Unido. Um desses trabalhos recebeu o prêmio de melhor artigo na área
pública do Encontro Nacional da Associação de Pesquisa de Administração – EnANPAD –, em
2017. Resumidamente, a partir da identificação e medição de iniciativas orçamentárias pode-se
verificar que quanto maior for o nível de transparência, participação e accountability, melhores
serão os resultados de desenvolvimento social. Nesse contexto, tanto as dimensões municipais,
estatuais e federais foram utilizadas como parâmetros nos referidos estudos. Dessa forma,
mesmo diante de toda a racionalidade limitada no âmbito dos processos decisórios no setor
público, por toda a sorte, verifica-se evidência significativa de que a adoção de ações abertas
relativas à governança orçamentária garante o desenvolvimento social.
RGB – Estamos vivendo, hoje, uma grave pandemia mundial. Na sua visão, quais
consequências a atual crise deverá trazer para o setor público brasileiro?

WMA – Vejo-me em um tremendo paradoxo, apenas por viver em um isolamento físico, nunca
tive tanta interação, graças à tecnologia, com outras pessoas em tão diversos locais e assuntos.
Mas eu prefiro ver as crises como janelas de oportunidades. Em que pese já se verificasse
uma tendência de aumento na utilização de ferramentas de tecnologia de informação para
produtividade com foco na colaboração, nestes últimos meses observa-se que a adoção de tais
recursos foi bastante intensificada. Nunca participei de tantas reuniões on-line, com as pessoas
em locais tão diferentes. Nunca utilizei tantos softwares ou aplicativos diferentes que permitam
interações inéditas entre colaboradores. Nunca entreguei tantos resultados antes na minha
vida. Entendo que após passar toda essa crise, esse legado continuará como ganho de eficiência
para os resultados governamentais. Consequentemente, ganhos com a inovação por meio da
utilização de ferramentas eletrônicas de cowork, codesign e coparticipation serão um grande
legado dessa pandemia.
RGB – A sociedade brasileira tem exigido cada vez mais serviços públicos de qualidade e
ao mesmo tempo um Estado mais enxuto. É possível equilibrar essas demandas?
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WMA – Esse equilíbrio, na minha opinião, é a chave do sucesso de um governo rumo à
prosperidade. O recente livro de Acemoglu e Robinson (The Narrow Corridor) busca apresentar
exatamente isso; com argumentos descritivos sólidos, descrevem um chamado corredor estreito
que levaria as nações à tão desejada prosperidade. É nesse sentido que tenho concentrado as
minhas atuais pesquisas, sobre os aspectos quantitativos, visando a entender melhor como
esses fenômenos ocorrem. Para este ano apresentaremos (eu e o professor Ricardo Gomes, da
FGV) os resultados preliminares em dois importantes congressos no Brasil e, para o ano que
vem, buscaremos apresentar os resultados mais robustos e finais em eventos internacionais.
Posso adiantar que estamos bastante empolgados com as evidências científicas que estamos
encontrando.
RGB – Por que a resiliência é tão importante para quem trabalha na gestão pública
brasileira?

WMA – Principalmente devido à complexidade. Trabalhamos com múltiplos atores, com
diferentes opiniões e sob uma racionalidade limitada. Porém, se temos em mente o que é certo, a
perseverança passa a ser uma virtude, e a adaptação às mudanças uma estratégia. Vale registrar
que os resultados, na maioria das vezes, não são instantâneos. Nesse contexto, ser resiliente
com vistas a colaborar na implementação e consolidação da governança é um privilégio!
RGB – Você fez mestrado e doutorado em Administração e já passou por diversos órgãos
do Governo. Se tivesse que dar um conselho para quem quiser começar a trabalhar hoje
com governança no setor público, qual seria?

WMA – Estude, seja humilde, mapeie os stakeholdores, adapte-se ao contexto, utilize os
argumentos com respaldo científico para sua sustentação escrita ou oral, mantenha-se íntegro,
seja coerente, aprenda com os erros, não menospreze ninguém (nem sequer a você mesmo).
Coopere e busque resultados sinérgicos com foco na sociedade (responsivo), atue com ética,
prudência e bom senso (discrição), seja transparente, considere processos participativos e
promova accountability (aberto). Seja resiliente para com a governança.
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