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Editorial

Este segundo número do septuagésimo primeiro volume da Revista do Serviço 
Público (RSP) é lançado em um período de extrema ansiedade na sociedade brasileira por 
conta da pandemia ocasionada pela variante Covid-19 da chamada família dos coronavírus. 
A RSP entende que a pandemia será mais uma das batalhas que a humanidade vencerá 
com o uso de sua inteligência cole� va, seu last resource, como dizia Julian Simon a se 
referir, basicamente, à inteligência humana. 

Mais do que nunca, o serviço público é chamado a se mostrar relevante no auxílio 
à sociedade. A equipe editorial da RSP tem a mais absoluta certeza de que boas no� cias 
nos aguardam em breve. Até lá, mantendo sua tradição de trazer temas diversifi cados e 
relevantes para a administração pública, este número da RSP traz seis ar� gos inéditos. 

As concessões de praças de pedágio no Rio Grande do Sul são o tema do primeiro 
ar� go. Os autores se perguntam sobre o tempo ó� mo de cada contrato, ou seja, aquele 
que minimize o risco de desequilíbrio fi nanceiro, tão preocupante em contratos de longa 
duração. Analisando sete trechos licitados – Polo Metropolitano (Porto Alegre – Metrovias), 
Polo Gramado (Convias), Polo Vacaria (Rodosul), Polo Caxias do Sul (Brita), Polo Carazinho 
(Coviplan), Polo Santa Cruz do Sul (Santa Cruz) e Polo Lajeado (Sul Vias) –, as simulações 
indicam que o tempo ó� mo teria sido menor do que o acordado em contrato.

O teletrabalho, que agora é uma realidade bem mais presente em nossas vidas, 
é alvo do segundo ar� go. Os autores trabalham com dados de 2016-2017 e mostram 
que, no contexto do Ministério da Jus� ça e Segurança Pública, esta prá� ca mostrou-se 
benéfi ca à produ� vidade do ministério, tendo também ocasionado queda de custos (uma 
economia diária es� mada de R$ 907,49/servidor em teletrabalho e uma economia mensal 
de cerca de R$ 1 millhão). 
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A governança pública mo� va o terceiro ar� go, que faz uma análise comparada de 
códigos de é� ca do serviço público em cinco países: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, 
Nova Zelândia e Coréia do Sul. A análise do conteúdo dos códigos mostra a presença de 
vários conteúdos comuns entre eles e convida o leitor a uma discussão mais aprofundada 
sobre os códigos de é� ca e a governança pública comparada.

O quarto ar� go também trata de governança, mas do Banco Central do Brasil (BCB). 
Por meio de redes semân� cas, os autores construíram um modelo que alinha governança 
corpora� va e gestão. Por meio de ofi cinas de trabalho e desse modelo teórico, analisam-
se aspectos internos e externos da governança do BCB.

O quinto ar� go ques� ona como a experti se intelectual do campo das Ciências 
Sociais pode dialogar com a experti se polí� ca e burocrá� ca, por meio de entrevistas 
com servidores e cien� stas sociais envolvidos em debates na Câmara dos Deputados. 
Discutem-se os impactos posi� vos, bem como as limitações do uso da experti se intelectual 
no campo polí� co.

O sexto e úl� mo ar� go propõe-se a auxiliar na construção de um instrumento 
de avaliação da governança em ins� tuições públicas. Usando dados coletados em uma 
Ins� tuição de Ensino Superior (IES), sob condição de anonimato, os autores propõem um 
ques� onário com 58 itens para a avaliação da governança, usando a escala Lickert.

Desejamos a todos boa leitura e muita saúde.

Diana Cou� nho

Editora-Chefe
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Este trabalho tem por obje� vo analisar os contratos de concessão de praças de pedágio existentes 
no Estado do Rio Grande do Sul no período de 1998 até 2012, u� lizando as informações ob� das 
do Relatório de Acompanhamento do Programa Estadual de Concessão Rodoviária do Rio Grande 
do Sul (PECR-RS). Para a� ngir tal meta, emprega-se o modelo de simulação proposto por Ng et 
al. (2007), o qual u� liza o procedimento de simulação de Monte Carlo, que permite inserir as 
informações contratuais, de modo a visualizar um possível comportamento das empresas durante a 
execução dos mesmos. Em suma, os resultados encontrados indicam que, para as praças analisadas 
com a taxa interna de retorno sendo aquela considerada no projeto básico de exploração, o tempo 
ó� mo simulado foi igual ou menor do que aquele acordado contratualmente. Deve-se destacar que 
os contratos apresentados pelas concessionárias Rodo Sul e Santa Cruz seriam economicamente 
inviáveis dentro deste período de tempo.
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Simulación de Monte Carlo para esti mar el ti empo ópti mo de los contratos de concesión: 
estudio de caso basado en carreteras en Rio Grande do Sul

Este trabajo � ene como obje� vo analizar los contratos de concesión para las plazas de peaje 
existentes en el Estado de Rio Grande do Sul de 1998 a 2012, u� lizando la información obtenida 
del informe de monitoreo del Programa Estatal de Concesión de Carreteras de Rio Grande do 
Sul (PECR) -RS). Para lograr este obje� vo, se usa el modelo de simulación propuesto por Ng
et al. (2007), que u� liza el procedimiento de simulación Monte Carlo, que permite ingresar 
información contractual, para visualizar un posible comportamiento de las empresas durante 
su ejecución. En resumen, los resultados encontrados indican que, para las plazas de peaje 
analizadas siendo la tasa interna de retorno considerada en el proyecto de exploración básica, 
el � empo óp� mo simulado fue igual o menor que el acordado en el contrato. Cabe señalar que 
los contratos presentados por los concesionarios Rodo Sul y Santa Cruz serían económicamente 
inviables dentro de este período de � empo.

Palabras clave: concesiones de carreteras, análisis de proyectos, simulación de proyectos

Monte Carlo simulati on to esti mate the concession contracts opti mal ti me: a case study 
based on Rio Grande do Sul highways

This work aims to analyze the concession contracts for toll plazas exis� ng in the State of Rio Grande 
do Sul from 1998 to 2012, using the informa� on obtained from the Monitoring Report of the 
State Highway Concession Program of Rio Grande do Sul (PECR-RS) .To achieve this goal, was used 
the computa� onal model proposed by Ng et al. (2007), which uses the Monte Carlo simula� on 
procedure, which allows entering contractual informa� on, in order to visualize a possible behavior 
of companies during project execu� on. In short, the results indicate that for the analyzed plazas, 
with the internal rate of return being that considered in the basic explora� on project, the simulated 
op� mal � me was equal to or less than that agreed in the contract. It should be noted that the 
contracts presented by the concessionaires Rodo Sul and Santa Cruz would be economically 
unfeasible within this period of � me.

Keywords: road concessions, project analysis, project simula� ons
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1 Introdução

Em um país que centralizou a expansão da malha rodoviária no Governo Federal, 
não deixa de ser surpreendente que a primeira rodovia do Brasil foi par� cular, por meio 
de delegação. Datada do século 19, a Rodovia União da Indústria, a qual começou a ser 
construída em 1856 e terminada em 1861, � nha 144km de extensão. Era u� lizada para 
atender ao ciclo do café, cruzando o Vale do Paraíba e atendendo aos municípios que por 
ali passavam (D�����, 2012).

Ainda que este tenha sido o primeiro caso, durante a maior parte do século 20 o 
Governo Federal passou a ser o principal responsável pela construção e manutenção das 
rodovias brasileiras. Tais experiências iniciaram na década de 1920. Em 1945, a União criou 
o fundo rodoviário nacional (FRN), des� nado a fi nanciar a construção e a manutenção das 
rodovias federais na época. Como uma consequência da crise da dívida externa do país, a 
década de 1980 foi marcada por infl ação alta, baixo crescimento, dentre outros problemas, 
o que acabou por diminuir o inves� mento em diversos setores, como o rodoviário, 
ocasionando na deterioração da malha existente (B���� et al., 2010; D�����, 2012).

Procurando melhorar a infraestrutura rodoviária brasileira, a par� r da década de 
1980 e, de forma mais intensifi cada na década de 1990, ocorreram diversos projetos de 
priva� zações e concessões à inicia� va privada. Pinheiro (2003) observa que, entre 1992 
e 2001, foi um período de mudanças signifi ca� vas no setor de infraestrutura brasileiro. 
Conforme constatou o autor, nesse período a par� cipação do setor privado aumentou 
de forma signifi ca� va em setores como o de telecomunicações, eletricidade, ferrovias, 
portos, rodovias, água e saneamento.

O Programa de Concessões de Rodovias Federais iniciou-se em 1993 com a Portaria 
nº 010/1993, do Ministério dos Transportes (B���� et al., 2010). No intuito de buscar 
melhorias nos mais diversos setores de infraestrutura brasileira, deve-se apontar como 
marco regulatório a Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995[1]), lei a qual permi� a que o 
governo concedesse à inicia� va privada a execução de um serviço, antes prestado pelo 
Poder Público, mediante processo de licitação (Lei nº 8.666/1993[2] – Lei de Licitações), 
via concorrência, demonstrando capacidade para a execução do projeto, tendo por sua 
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conta e risco e tendo o prazo determinado quando da assinatura do contrato. A par� r 
da publicação da Lei das Concessões que foram assinados os primeiros contratos de 
concessão rodoviária no país.

Assim como em todo o país, a par� r de 1995, no Rio Grande do Sul, foram feitas 
concessões rodoviárias a empresas privadas obje� vando a diminuição dos gastos públicos. 
Tinha-se como principal meta aumentar a efi ciência na prestação do serviço público e 
reduzir-se o gasto governamental. Nesse arranjo contratual, as empresas assumiam um 
inves� mento inicial atrelado à melhoria do sistema de transporte rodoviário, cobrando 
tarifas de pedágio dos consumidores fi nais.

A gestão dos contratos fi rmados com as empresas concessionárias implica na 
administração de interesses diametralmente opostos. Para o usuário, é pagar menos; 
para a concessionária, ter um contrato economicamente vantajoso que seja lucra� vo ao 
longo do seu ciclo de vida. Contratos de longo tempo de duração naturalmente possuem 
riscos di� ceis de se prever, tais como aumento do custo operacional, da taxa de juros, 
entre outros, que podem tornar o contrato em desequilíbrio fi nanceiro, o que pode 
ocasionar revisões contratuais.

Dentro desse escopo, este trabalho tem por obje� vo es� mar o tempo ó� mo de 
cada contrato para projetos de concessão de praças de pedágio existentes no Estado 
do Rio Grande do Sul no período de 1998 até 2012, calibrando com dados ob� dos do 
Relatório de Acompanhamento do Programa Estadual de Concessão Rodoviária do Rio 
Grande do Sul (PECR-RS). Para realizar tal tarefa, os cálculos são feitos a par� r do modelo 
de simulação proposto por Ng et al. (2007), que permite es� mar com qual probabilidade 
o projeto será executado de forma exitosa dentro do período de contrato.

Em suma, os resultados indicam que, para as praças analisadas com a taxa interna 
de retorno sendo aquela considerada no projeto básico de exploração, o tempo ó� mo foi 
igual ou menor àquele acordado contratualmente.  Deve-se destacar que, com as propostas 
comerciais apresentadas pelas concessionárias Rodo Sul e Santa Cruz, os contratos seriam 
economicamente inviáveis dentro desse período de tempo.

Por fi m, este trabalho está estruturado em cinco seções, tendo sido iniciado 
por esta breve introdução. Na seção dois, apresenta-se uma revisão da literatura. Na 
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terceira, mostra-se o modelo de simulação de Ng et al. (2007) e os dados u� lizados para 
a calibragem do modelo. Na quarta seção, tem-se a apresentação dos resultados, bem 
como a discussão. Encerra-se com as considerações fi nais.

2 O programa de concessões federais e estaduais

A prá� ca de concessão de rodovias para administração privada é bastante comum a 
diversos países ao redor do mundo. Conforme relatam Galilea e Medda (2010), Carpintero 
e Barcham (2012) e Beria et al. (2015), esse processo se intensifi cou no início da década 
de 1990 nos países emergentes, principalmente aqueles pertencentes aos con� nentes 
la� no americano e europeu central e oriental.  De acordo com o Private Parti cipati on in 
Infrastructure Database[3] (PPI), entre 1990 a 2018 foram inves� dos aproximadamente 
119 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura e concessões de rodovias.

No contexto dessas nações, a possibilidade de concessão de rodovias tornou-se 
uma alterna� va viável tendo em vista que muitos governos apresentaram difi culdades 
em prover inves� mentos num patamar semelhante a décadas anteriores, mesmo que o 
aparato ins� tucional precise evoluir bastante para a� ngir-se níveis adequados, e, assim, 
reduzir o grande número de renegociações contratuais (G����� et al., 2008).

No Brasil, após a década “perdida” de 1980, marcada por altas taxas de infl ação, 
baixo crescimento econômico e polí� cas diversas para conter a pressão infl acionária houve 
uma expressiva queda no inves� mento, principalmente aquele relacionado a setores de 
infraestrutura. Tendo em vista essa degradação, tem-se que o inves� mento anual médio 
no setor rodoviário caiu de 5,2% nos anos 1980 para 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) 
no início dos anos 2000. O que agravava esse cenário é que as rodovias são responsáveis 
pela maior parte do transporte do volume de cargas no país (61%). Deste modo, torna-
se visível que uma infraestrutura inadequada é um dos entraves ao desenvolvimento do 
Brasil (C��, 2011).

Em 1995, iniciou-se o programa de concessões das rodovias federais, tendo sido 
licitados diretamente pelo Ministério dos Transportes seis trechos que operavam no sistema 
de pedágios em uma extensão total de aproximadamente 1.500 Km, e com prazos oscilando 
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entre 20 e 27 anos. No período de 2007 a 2008 teve-se a segunda fase com a licitação de 
3200 km e, em 2013, a terceira etapa do programa com 3900 km de rodovias licitados.

Embora a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tenha sido fundada em 
2001, somente em 2005 esta ins� tuição iniciou a realização de estudos acerca dos trechos 
a serem licitados. Tendo em vista que a regulação do setor estava melhor estruturada, 
buscava-se evoluir seus mecanismos, para garan� r a qualidade dos serviços prestados. 
Esse processo foi marco importante para a elaboração dos novos contratos, buscando uma 
maior efi ciência, para que pudesse benefi ciar tanto o poder público quanto a inicia� va 
privada, possibilitando maiores bene� cios ao consumidor (R������; M����, 2006).

Para que o contrato de concessões se tornasse uma ferramenta viável para estados e 
municípios, em 1996 foi promulgada a Lei Federal nº 9.277[4], a qual permi� a a solicitação 
da delegação de trechos federais, para que esses entes pudessem fazer parte de seus 
regimes de concessão rodoviária. Ainda em 1996, a União e o Estado do Rio Grande do Sul 
fi rmaram convênios de delegação de rodovias federais, os quais viriam a integrar o PECR-
RS, com vigência de 15 anos. Quanto à elaboração dos contratos, um ponto importante 
é que a  Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande 
do Sul(AGERGS), agência reguladora que cuida deste � po de serviço no estado, começou 
a operar em 1997, sendo que os primeiros contratos foram celebrados em 1998 (R�� 
G����� �� S��, 2009; S���� J�.; B��������� N���, 2005).

Em par� cular, o governo gaúcho trabalhou com a metodologia de subsídios cruzados, 
baseando-se na proposta do Departamento Autárquico de Estradas de Rodagem (Daer) 
no agrupamento de trechos de maior tráfego com os de menor tráfego. Essas passagens 
eram selecionadas devido à sua importância econômica, além daquelas que necessitavam 
inves� mentos para a melhoria da segurança e conforto ao usuário fi nal, visto que na época 
os inves� mentos apresentavam-se de forma defi citária (R��� et al., 2010; R���, 2012).

No sen� do de avaliar as concessões federais e as do Rio Grande do Sul, Profeta 
et al. (2015) observaram que o modelo gaúcho apresentava pouca clareza em relação a 
quais padrões  seriam seguidos, além de não terem sido impostas defi nições sobre quais 
parâmetros seriam usados para avaliar a qualidade do serviço prestado pelo concessionário. 
Outra questão apontada pelos autores é a existência de assimetria de informações, o que 
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pode ocasionar em risco moral, visto que o regulador possui conhecimento limitado em 
relação ao mercado no qual se está regulando, o que pode gerar o chamado comportamento 
oportunista por parte da empresa prestadora do serviço.

Por fi m, em um estudo mais recente sobre o tema, Piva� o et al. (2017) inves� garam 
as rodovias da terceira etapa de concessões rodoviárias federais, com a realização de 
simulações para os trechos dessa etapa, além de uma simulação para uma empresa 
representa� va do setor. Nos excertos apresentados foram celebrados contratos de 30 
anos de duração (apenas uma exceção, que foi de 25 anos), podendo ser renovados uma 
vez por igual período. No entanto, foi observado que, mesmo os contratos tendo sido 
assinados há poucos anos (a par� r de 2013), foi possível inferir que há possibilidade de 
que alguns dos contratos venham a apresentar desequilíbrios dentro de sua execução, 
inclusive com pedidos de refi nanciamento.

3 Modelo de simulação

A preocupação com a efi ciência da prestação dos serviços, bem como com possíveis 
desequilíbrios econômicos e fi nanceiros das concessões estaduais, não é uma temá� ca 
recente, mas o assunto segue em voga. Neste sen� do, Paranaíba et al. (2016) relatam que 
as projeções de fl uxo de veículos podem ter resultados espúrios, o que pode ocasionar 
eventuais comportamentos oportunistas por parte do licitante vencedor.

Tendo em vista as incertezas dos projetos de longo prazo, já que, quanto maior o 
tempo de contrato, mais di� cil é realizar previsões precisas acerca do cumprimento do 
mesmo; o procedimento de Monte Carlo pode ser u� lizado como um instrumento para 
simular diversos cenários possíveis considerando-se que esse mecanismo possui um baixo 
custo computacional (M�����, 1999; N� et al. (2007); N�; X��, 2008).

Com o propósito de verifi car qual o tempo de duração ó� mo de um contrato na 
modalidade de Parceria Público Privada (PPP), N� et al. (2007) propuseram um modelo 
de simulação contratual de Monte Carlo. No algoritmo proposto pelos pesquisadores, o 
período do contrato de concessão é um parâmetro de output (saída) e não de entrada. 
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Ao inserirem-se as informações sobre a taxa interna de retorno e sobre o regime tarifário, 
cada ciclo pode ser calculado de acordo com a estrutura de custos e receitas.

O algoritmo computacional proposto por esses autores u� liza diversos dados para 
es� mar um tempo ó� mo de contrato. Entre essas informações aplicadas ao trabalho 
dos mesmos estão a tarifa cobrada pela concessionária, o inves� mento feito nos cinco 
primeiros anos, o custo operacional, o fl uxo de veículos, a taxa de crescimento de veículos 
e as taxas internas de retorno (TIRs), para que com estas se compare a probabilidade de o 
projeto, ao menos teoricamente, estar dentro do prazo de contrato. O Quadro 1 expressa 
o algoritmo de simulação proposto pelos pesquisadores:

Quadro 1 | Diagrama de simulações para determinar o período de concessão

Etapa 1 Inicia-se o ciclo de simulação, (total 1000 réplicas) dados t = 0 e VPL = 0.

Etapa 2 Seja t = t + 1.   
1. Insere-se os parâmetros iniciais do contrato.
2. Gera-se números aleatórios de uma distribuição normal para determinar os 
valores da taxa de infl ação.
3. Calcula-se, ou determina-se, o custo (inicial) no ano t, Ct, de acordo com os 
valores da taxa de infl ação gerados no passo anterior.
4. Desconta-se Ct para calcular o VPL u� lizando a taxa de retorno esperada.

Etapa 3 Tem-se t = Tc (período de construção)? Se sim, prossegue-se para a Etapa 4. Caso 
contrário, volta-se à Etapa 2.

Etapa 4 Seja. t = t + 1
1. Gera-se números aleatórios de uma distribuição normal para determinar os 
valores dos riscos (crescimento do tráfego de veículos).
2. Calcula-se, ou determina-se, o custo (inicial) no ano t, Ct, de acordo com os 
valores de risco gerados no passo anterior.
3. Desconta-se Ct para calcular o VPL usando a taxa de retorno esperada.

Etapa 5 Gera-se números aleatórios de uma distribuição normal para determinar a 
quan� dade de usuários do ano t;
Regime de tarifas quan� dade de usuários => Receita operacional, Rt.

Etapa 6 1. Calcula-se a renda do ano t: It = Rt – Ct.
2. Desconta-se It para calcular o VPL u� lizando a taxa de retorno esperada.

Etapa 7 O VPL ≥ 0? Se sim, prossegue-se à Etapa 8. Caso contrário, volta-se à Etapa 4 e 
repete-se a operação até que se consiga ao menos um VPL ≥ 0, para que se possa 
seguir à Etapa 8.

Etapa 8 O período de concessão é t.

Etapa 9 O ciclo se encerra.

Fonte: N� et al. (2007) (adaptado).
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3.1 Parâmetros do modelo

O modelo de simulação a ser executado possui um número de parâmetros que 
fornecem a calibragem inicial. Abaixo, listam-se os componentes básicos, como segue:

1. Período de Manutenção (Mc): trata-se do período de duração do contrato 
propriamente dito, par� ndo do tempo de operacionalização e manutenção do 
mesmo.

2. Taxa Interna de Retorno (TIR): é a taxa mínima atribuída pelo inves� dor, para 
que o projeto possa ser viável economicamente. A TIR é a taxa que torna o VPL 
(valor presente líquido) igual a zero, na série de fl uxos de caixa da empresa. 
Ainda devido às incertezas que o projeto apresenta, o inves� dor possui uma 
taxa de retorno mínima, para poder realizar o projeto.

3. Regime de tarifas: o regime de tarifas é baseado na média das tarifas cobradas 
historicamente no programa, para que se faça uma análise do mesmo.

Além de parâmetros iniciais, o modelo também pode admi� r, por exemplo, a 
existência da infl ação no período de análise, visto que é uma caracterís� ca natural da 
economia. Na sequência, tem-se os parâmetros que sofrem infl uência de fenômenos 
puramente econômicos ou fi nanceiros:

1. Custo no ano t (Ct): considera-se o custo total do projeto, ou seja, incluindo custos 
de elaboração do projeto, operacionalização, gerenciamento, manutenção, 
gastos com pessoal, dentre outros.

1. Custo operacional no ano t (Oct): são considerados os custos relacionados à 
administração da concessionária e a operação do polo.

1. Receita operacional em t (Rt): a receita deste � po de contrato é gerada pela 
u� lização dos serviços por parte do consumidor fi nal, sendo representada pelo 
número de usuários e pelo regime de tarifas estabelecido. Enquanto o regime 
de tarifas é um parâmetro determinís� co, o número de usuários pode variar de 
acordo com o nível de desenvolvimento econômico do lugar onde se instala a 
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praça do pedágio, a disposição a pagar dos consumidores, a existência de rotas 
alterna� vas, dentre outros.

2. Renda em t (It): a renda anual no período operacional é representada pela 
diferença entre a receita e o custo total no correspondente ano. Após o período 
de construção, a renda é a diferença entre a receita operacional e o custo 
operacional.

Ainda, devem ser consideradas algumas hipóteses adicionais para a execução da 
simulação. A primeira delas é que o cronograma de inves� mentos segue a proporção de: 
10%, 20%, 30%, 20% e 20%, para os primeiros cinco anos, a começar pelo segundo ano 
do contrato. Por simplifi cação, admite-se que haja um período de construção, de 5 anos, 
dedicado a obras de recuperação, manutenção das vias, dentre outros. Adicionalmente, 
supõe-se que a economia apresente uma taxa de infl ação seguindo uma distribuição 
normal com média de 0.05 e um desvio padrão de 0.2. O volume de tráfego também 
apresenta uma taxa de crescimento (ou decrescimento) com base num desvio padrão de 
20%. Por fi m, o custo operacional segue uma distribuição uniforme defi nida no intervalor 
[COR-0.02, COR+0.02], em que COR é a taxa média do custo operacional no período de 
concessão como uma proporção das receitas.

3.2 Dados

Para a realização deste estudo, levantaram-se os dados referentes ao período 
de concessão tendo como base os  editais de licitações de sete trechos, a saber: Polo 
Metropolitano (Porto Alegre – Metrovias), Polo Gramado (Convias), Polo Vacaria (Rodosul), 
Polo Caxias do Sul (Brita), Polo Carazinho (Coviplan), Polo Santa Cruz do Sul (Santa Cruz) e 
Polo Lajeado (Sul Vias). Nesses documentos destacam-se que as companhias vencedoras 
foram as que ofereceram uma proposta que abrangesse o gerenciamento de uma maior 
extensão rodoviária (quilometragem) com a cobrança de uma tarifa mais baixa de pedágio.

Um ponto importante a ser considerado é que o volume total de veículos não está 
separado por categoria, desta forma u� lizou-se a tarifa média inicial para se conseguir 
projetar as receitas futuras. Ainda, o volume inicial de veículos foi considerado no período 
de 1999, tendo em vista que todas as empresas já estavam operando neste ano e que para 
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a maioria das concessionárias a variação do fl uxo de veículos entre o primeiro e o segundo 
ano é bastante elevada.

Na Tabela 1, apresentam-se os dados u� lizados para as simulações. Cabe destacar 
que o custo operacional está apresentado como uma proporção das receitas totais.

Tabela 1 | Resumo dos dados uti lizados

Empresa
Custo 

operacional 
(%)

Cresc. do 
fl uxo de 

veículos (%)

Tráfego inicial 
(milhões de 

veículos)

Preço inicial 
(R$)

Investi mento 
inicial 

(milhões R$)

Metrovias 24 10 4,62 4,16 74,67

Brita 34 13 1,072 3,74 14,44

Sul Vias 21 18 4,516 4,38 59,68

Coviplan 21 22 2,681 4,53 45,22

Rodosul 27 12 1,239 5,51 26,25

Convias 30 21 3,000 3,46 33,91

Santa Cruz 21 10 2,256 3,78 43,85

Fonte: elaboração própria com base em PECR-RS.

Com base nos dados da Tabela 1, é importante relatar que o crescimento do tráfego 
de veículos foi considerado como a taxa média de crescimento do segundo período até o 
úl� mo. A mesma simplifi cação foi u� lizada para o cálculo da proporção média dos custos 
operacionais sobre as receitas. Esse procedimento foi feito porque a variação entre o 
primeiro período e o segundo é muito abrupta, fazendo com que o valor médio fi casse 
discrepante do valor real ao longo do tempo de operação das empresas. Nesse sen� do, 
como o preço médio inicial da empresa Brita era muito baixo, R$ 0,80, o que inviabilizaria 
as simulações, considerou-se o preço médio inicial do segundo período de operação.

Em relação ao inves� mento, considera-se o valor inves� do para reparo e ajustes 
no trecho operado apenas nos cinco primeiros anos. Em geral, nesse período a empresa 
concessionária dispende um maior valor monetário para melhorias e ajustes na rodovia.
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4 Resultados

Inicialmente, fez-se uma simulação para cada um dos sete trechos contratados no  
Programa de Concessões Rodoviárias, os quais foram calculados separadamente. O fl uxo 
para um período de doze meses de cada modalidade de veículo e o preço inicial também 
foram realizados para cada � po de veículo.

Adicionalmente deve-se destacar que cada polo trabalhou com uma TIR diferente. 
Um aspecto interessante a ser considerado é que, em virtude da situação econômica 
daquele período, caracterizada por bastantes incertezas, as TIRs trabalhadas foram 
bastante elevadas, se comparadas com inves� mentos realizados atualmente.

Piva� o et al. (2017) observam que, para fi ns de comparação, a TIR u� lizada nos 
contratos de concessão da terceira etapa de concessões federais era de 7,2%, contra 
taxas que poderiam passar de 20% ao ano, devido ao risco inerente ao projeto. Na Tabela 
abaixo, tem-se as TIRs projetadas para cada empresa par� cipante do certame, de acordo 
com as suas propostas comerciais (PC) e nos projetos básicos de exploração (PBE).

Tabela 2 | Comparati vo entre PBE e PC – Taxa Interna de Retorno

Polo rodoviário 
(empresa)

PBE (sem fi nanc.- %)
(TIR 1)

PC (sem fi nanc. - %)  
(TIR 2)

PC (com fi nanc. - %)  
(TIR 3)

Metrovias 16,30 20,43 26,10

Brita 15,90 20,07 27,69

Sul Vias 17,00 18,70 23,60

Coviplan 17,60 21,77 28,12

Rodosul 17,40 18,52 27,16

Convias 16,30 17,60 24,34

Santa Cruz 17,20 18,30 23,32

Média 16,81 19,34 25,76

Fonte: PECR-RS.

Como é possível observar na Tabela 2, as TIRs apresentadas pelas empresas, tanto 
nas propostas comerciais (PC) quanto nos projetos básicos de exploração (PBE) são 
bastante elevadas, em virtude dos riscos contratuais e conjunturais. Quanto às propostas 
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sem e com fi nanciamento, esta úl� ma, se aprovada, seria dada pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)(R�� G����� �� S��, 2009). Reck (2012) 
destaca que as variáveis fi xas que foram expostas no PBE foram: i) valor da tarifa, ii) tempo 
de concessão e iii) trechos de conservação obrigatória.

Assim, na Tabela 3, resumem-se os resultados das simulações com base nos 
parâmetros apresentados na Tabela 1 e nas TIRs mostradas acima. Avalia-se o andamento 
do programa com os preços iniciais u� lizados, considerando uma taxa de infl ação de 5% 
ao ano, para que se possa corrigir possíveis acréscimos nos preços das tarifas.

Tabela 3 | Cenários simulados

TIR1 TIR2 TIR3
Praça VPL Tempo 

p/ VPL 
≥ 0 (em 
anos)

Prob
(T≤t)

VPL Tempo 
p/ VPL 
≥ 0 (em 
anos)

Prob
(T≤t)

VPL Tempo 
p/ VPL 
≥ 0 
(em 
anos)

Prob(T≤t)
(R$ mi) (R$ mi) (R$ mi)

Metrovias 3.97 12 0.75 0.88 13 0.62 0.38 18 0.91
Brita 3.16 13 0.98 0.28 15 0.99 0.39 19 0.93
Sul Vias 3.09 11 0.99 8.68 12 0.99 0.48 12 0.92
Coviplan 5.80 12 0.99 0.16 14 0.99 3.98 15 0.99
Rodosul 1.76 15 0.99 3.64 14 0.98 0.03 15 0.43
Convias 6.70 12 0.99 5.70 12 0.99 1.47 13 0.94
Santa Cruz 2.75 16 0.99 3.04 16 0.98 4.64 15 0.32

Fonte: elaboração própria.

Notas: as probabilidades de sucesso  referem-se a possível cumprimento do contrato dentro de seu período (no caso, 
15 anos).

A Tabela 3 resume os resultados das simulações executadas com base no modelo de 
Ng et al. (2007).  Considerando-se o ordenamento das TIRs apresentado na Tabela 2, na 
primeira coluna apresenta-se o VPL em milhões de reais; a segunda mostra o tempo para 
que o valor presente líquido fosse maior que zero; e a terceira apresenta a probabilidade de 
o tempo de concessão ser menor ou igual ao valor da segunda coluna. Essa probabilidade 
foi es� mada usando a função de distribuição empírica das réplicas de Monte Carlo.
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Tendo como base os parâmetros es� pulados, com a primeira TIR todos os polos 
conseguem obter um VPL maior que zero. Pode-se destacar que somente a concessionária 
Rodosul a� nge esse valor no período de 15 anos, e a Santa Cruz precisa de um ano 
adicional para obter essa marca. Ainda a empresa Sul Vias obtém essa métrica no período 
de 11 anos, ou seja, com quatro anos de antecedência.

Para a segunda taxa interna de retorno, novamente salvo o trecho administrado pela 
empresa Santa Cruz, todas as demais conseguiriam obter um VPL maior que zero dentro 
do prazo contratual es� pulado. Destaca-se o caso da empresa Sul Vias, que apresentou 
um grande montante para o valor presente líquido comparada às demais e um período 
de três anos inferior ao estabelecido contratualmente para o cumprimento dessa marca.

Avaliando-se a TIR3, observa-se que em média os VPLs são menores, isto é, com o 
acréscimo da TIR a probabilidade que o VPL seja maior que zero no período de 15 anos 
é menor. Nesse cenário, destacam-se os casos da Rodosul, que possui apenas 43% de 
chances de que o valor presente líquido seja maior que zero nesse período e o da Santa 
Cruz, que apresenta somente 32% de chances de sucesso.  

De posse dessas informações, observa-se que as taxas informadas na Tabela 2 são 
economicamente viáveis, com algumas exceções, de acordo com o modelo de simulação.

Assim, pode-se notar que, com uma taxa de retorno mais baixa (TIR1), todas 
as empresas possuem boas chances de obtenção de retorno posi� vo dentro do prazo 
contratual estabelecido. Contudo, ao considerarem-se as incertezas de polí� ca econômica, 
sendo essas incorporadas no valor da taxa interna de retorno, as chances de sucesso do 
cumprimento contratual dentro do prazo es� pulado diminuem de forma drás� ca apenas 
para os trechos das concessionárias Santa Cruz e Rodosul.

Embora as es� ma� vas sejam restri� vas, devido à parametrização imposta pelo 
modelo de simulação, os resultados indicam que, com as taxas internas apresentadas nos 
projetos básicos de exploração há uma boa chance de cumprimento correto do certame, 
sem a necessidade de renegociações e adi� vos contratuais. No entanto, quando são 
apresentados os cenários com a proposta comercial e a TIR3 os trechos concessionados 
pela empresa Rodo Sul e Santa Cruz apresentam-se economicamente inviáveis.
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Como uma forma de se verifi carem a estabilidade das simulações, realizou-se uma 
análise de sensibilidade oscilando o valor da TIR1 até a TIR3 em 0.01. A Tabela 4 apresenta 
as médias para as variáveis computadas, como segue:

Tabela 4 | Análise de sensibilidade para a TIR

Praça VPL  (R$ mi) Tempo p/ VPL ≥ 0
(em anos)

Probabilidade 
(T≤t)

TIR

Metrovias 3.95 15 0.84 0.21

Brita 0.78 15 0.80 0.22

Sul Vias 5.78 12 0.94 0.20

Coviplan 3.84 13 0.92 0.23

Rodosul 1.55 14 0.79 0.22

Convias 2.76 12 0.91 0.20

Santa Cruz 1.92 16 0.81 0.20

Fonte: elaboração própria. 

Tomando como referência a análise de sensibilidade, nota-se que, para uma 
pequena variação (de 0.01 pontos) entre a TIR1 e a TIR3, em média as concessões seriam 
cumpridas dentro do prazo de 15 anos. É importante enfa� zar que as concessionárias Sul 
Vias, Coviplan, Rodosul e Convias conseguiriam obter um VPL posi� vo antes do término 
do certame. Somente a empresa Santa Cruz precisaria de um ano adicional.

De acordo com os estudos prévios de Souza Jr e Balbinoto (2005), Rosa et al. (2010), 
Reck (2012), Profeta et al. (2015), Parnaíba et al. (2016), essas diferenças entre o período 
de contrato e a obtenção de um retorno fi nanceiro posi� vo por parte da maioria das 
concessionárias nos trechos avaliados, podem se dar principalmente por assimetrias 
informacionais. Em resumo, se as fi rmas conseguiram prever adequadamente o montante 
de custos atrelados ao longo do período de contrato e mensuraram corretamente as 
possíveis oscilações econômicas, as mesmas podem ter se benefi ciado da administração 
do empreendimento. Deste modo, o papel do governo como prestador de serviços à 
população é de fi scalizar e estabelecer métricas para computar se não há abuso por parte 
das fi rmas (por exemplo, lucros extraordinários) e se o consumidor está sendo atendido 
de forma adequada.
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Em suma, embora os resultados apresentem a adequabilidade das concessões 
estaduais, deve-se atentar para algumas restrições do modelo de simulação: (i) não são 
controlados os possíveis desdobramentos jurídicos por parte tanto do Poder concedente 
quanto do Judiciário que poderiam promover mudanças ou adi� vos contratuais; (ii) 
o cálculo da taxa de crescimento dos veículos é realizado sem serem descontados 
automotores que não pagam tarifa, isto é, não geram receita mas usam o trecho concedido 
e de certa forma contribuem com os gastos de manutenção; (iii) o uso do preço médio da 
tarifa não considera os diferentes preços cobrados por veículos leves e pesados o que 
poderia subes� mar as es� ma� vas; (iv) durante esse período houve momentos em que as 
praças de pedágio foram obrigadas a reduzir suas tarifas ou foram fechadas por decreto 
do Governo do Estado.

5 Considerações fi nais

Com as necessidades de ampliação da malha rodoviária, um dos instrumentos 
u� lizados pelo governo brasileiro foi o marco regulatório referente à Lei de Concessões. 
Dentro desse contexto, este ar� go teve por obje� vo es� mar o tempo ó� mo dos contratos 
de concessão de pedágios para o estado, no Rio Grande do Sul, no período de 1998 a 2015. 
Para realizar tal tarefa usou-se o modelo de simulação proposto por Ng et al. (2007) e 
dados disponíveis no Relatório de Acompanhamento do Programa Estadual de Concessão 
Rodoviária do Rio Grande do Sul

Assim, os resultados apontam que, com as taxas internas de retornos propostas 
no projeto básico de exploração, todas as empresas possuíam uma alta probabilidade 
do cumprimento contratual dentro do prazo de 15 anos. Destaca-se que algumas delas 
conseguiriam obter um valor presente líquido posi� vo antes do período fi nal de concessão. 
Esse fato pode ser oriundo de boas prá� cas de governança das fi rmas, já que o governo 
deve atuar como fi scalizador para verifi car a qualidade das rodovias e coibir a cobrança 
de taxas abusivas.

 Contudo, com as propostas comerciais apresentadas pelas concessionárias Rodo 
Sul e Santa Cruz os contratos seriam economicamente inviáveis dentro desse período 



Rodrigo Nobre Fernandez, André Carraro, Helton Saulo, Douglas Pivatt o e Everton Freitas

 | 261Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 245-273 abr/jul 2020

de tempo. Como, na época das assinaturas dos contratos, os modelos de concessões 
rodoviárias eram recentes no Brasil e, de acordo com a instabilidade econômica, os riscos 
de mercado eram mais elevados, o que demandava que as TIRs fossem mais elevadas do 
que se tem atualmente. Em outras palavras, quanto mais alta a taxa interna de retorno, 
mais tempo as concessionárias necessitariam para recuperarem seus inves� mentos.

Embora o modelo de simulação possua restrições quanto à sua parametrização, o 
algoritmo apresenta diferenças no tempo assinado contratualmente e no tempo previsto, 
principalmente quando as taxas de retorno tornam-se mais elevadas. De modo intui� vo, 
isso quer dizer que não seria possível que as empresas recuperassem o valor inves� do 
dentro do prazo es� pulado para a concessão.

Por fi m, para a evolução deste trabalho, tem-se a possibilidade de construir 
modelos mais sofi s� cados, que podem vir com a adição de outros parâmetros referentes 
às caracterís� cas das próprias empresas e, também, de fatores econômicos que possam 
tornar a dinâmica ainda mais real e propiciar uma análise ainda mais acurada.
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Apêndice 1

# Versao executada no R-3.6.1

# Pacotes necessarios

# Se voce nao � ver e necessario realizar a instalacao

# Para isso rode o seguinte comando: install.packages(“nome_do_pacote”)

# Exemplo:install.packages(“FinCal”)

 #Limpar o espaco de trabalho

rm(list=ls())

 #Carregando as bibliotecas (pacotes) necessárias

library(FinCal) 

library(Hmisc)

library(EnvStats)

 # Simulacao de Monte Carlo - Fatores Aleatórios

# Valor Presente Liquido (VPL) = Net Present Value (NPV)

# Os dados dessa simulacao estao calibrados para o polo metropolitano

# concessionaria Metrovias

 NREP           <- 1000 # Replicas de Monte Carlo

Tc             <- 6 # Tempo de Contrucao (considera-se 5 anos) 

appor� oned    <- c(0.0,0.1,0.2,0.3,0.2,0.2) # estrutura de custos no periodo de 
construcao
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vecIRR2         <- c(0.163,0.2043,0.261)

#vecIRR         <- 0.261

# Analise de Sensibilidade

vecIRR<-seq(vecIRR2[1],vecIRR2[3],by=0.001) # � rar o comentario para realizar a 
para a analise de sensibilidade

prob1<-matrix(0,nrow=length(vecIRR),ncol=1)

tempo1<-matrix(0,nrow=length(vecIRR),ncol=1)

npvt<-matrix(0,nrow=length(vecIRR),ncol=1)

#Parametros do modelo

II<- 74676274.37 # Inves� mento Incial (5 primeiros anos)

rocost <-0.24   #custo operacional como proporcao das receitas

Ccost          <- numeric() # Custo de Construcao

Ocost          <- numeric() # Custo de Operacao

NPV            <- numeric() # Valor Presente Liquido

Concession_Period <- numeric() # Periodo de Concessao

Revenue        <- numeric() # Receita Total

Income         <- numeric() # Renda

matrix_NPV     <- matrix(NA,NREP,100) # Essa matriz armazena cada VPL para 
cada tenta� va
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Matrix_Concession_Period <- matrix(NA,NREP,length(vecIRR)) # Essa matriz 
armazena o tempo de concessao para cada TIR

Traffi  c_Volume_cars   <- numeric() # volume de veiculos

Annual_growth_cars   <- numeric() #taxa de crescimento dos veiculos

p_cars   <- numeric() # preco medio por veiculo

First_Traffi  c_Volume_cars   <- 4620869 # primeiro valor do volume de veiculos ou 
segundo se a discrepância for muito grande

First_p_cars  <- 4.17 # preco medio por veiculo no primeiro ano

growth_cars <- (1+0.1)   # taxa de crescimento médio no período de concessão

  

# Simulacao de Monte Carlo

    for (j in 1:length(vecIRR)){  

   IRR <- vecIRR[j]

          for(i in 1:NREP) {

                               t     <- 1 # t = 0; Primeiro Periodo

                   NPV[t]   <- 0

                   Ccost[t] <- 0

                   Total_Construc� on_Cost <- II

                                        

                      while (t < Tc) {

                      t <- t + 1
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                      Ccost  <- Total_Construc� on_Cost * appor� oned * (1 + rnorm(1, 
mean = 0.05, sd = 0.02))  # Custo de Construcao considerando a taxa de infl acao        

                         NPV[t] <- npv(r= IRR, cf=-c(Ccost[1:t])) # VPL a cada periodo

                     }

                    n  <- 0  # número de periodos                    

                       Revenue[1:t] <- 0

                       Ocost[1:t]   <- 0

                    Income[1:t]  <- 0

                    Traffi  c_Volume_cars[1:t]   <- 0

                    Annual_growth_cars[1:t]   <- 0                                             

                       r  <- 0 # primeiro periodo de trafego 

                      while(NPV[t] <= 0) {

                      t  <- t + 1  

                         if(r == 0){

                           Traffi  c_Volume_cars[t]   <- First_Traffi  c_Volume_cars

                           p_cars[t]  <- First_p_cars

                      }

                      else {

                      Traffi  c_Volume_cars[t]   <-  abs(rnorm(1, mean = First_Traffi  c_
Volume_cars,   sd = 0.2*First_Traffi  c_Volume_cars))

                            p_cars[t] <- p_cars[t-1]*(1+abs(rnorm(1, mean =0.05, sd = 0.2)))  



Simulação de Monte Carlo para esti mati va do tempo óti mo de contratos de concessão: estudo de caso baseado em rodovias 
do Rio Grande

 | 268Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 245-273 abr/jul 2020

                         }

                      

                         Annual_growth_cars[t]   <-  Traffi  c_Volume_cars[t]* (growth_cars)^(n)  
# Crescimento anual de carros

                     Revenue[t]  <-  p_cars[t]*Annual_growth_cars[t] # Receita

                                                                                                                                                      
                               Ocost[t] <-  Revenue[t] * runif(1, min = rocost-0.02, max = 
rocost+0.02)# Custo Operacional Anual - Flutua dentro de uma distribuicao uniforme  

                         Income[t]   <- Revenue[t] - Ocost[t]   # Renda

                      NPV[t]   <- npv(r = IRR, cf = c(-
Ccost,Income[(length(Ccost)+1):t]) ) # VPL a cada periodo

                      n <- n + 1

                      r <- r + 1

                    }

                    Concession_Period[i]      <- (t-1)

                                                                                                                                                      
npvt[j]<-NPV[t]                                                                                                                                                       
   tempo1[j]<-t

         }

       matrix_NPV[i,1:length(NPV)]  <-  NPV

       Matrix_Concession_Period[,j] <- Concession_Period #computa o 
período de concessão para cada TIR

           } 
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# Resultados

npvt  <- npvt[!is.na(npvt)]/10^6;

npvt

tempo1  <- tempo1[!is.na(tempo1)];

tempo1

# Tempo medio de concessao

mCP   <- round(mean(Concession_Period));

mCP

#Tempo de concessao que faz o VPL>0

t

# VPL

mNPV  <- colMeans(matrix_NPV,na.rm=TRUE)/10^6

mNPV  <- mNPV[!is.na(mNPV)];

mNPV[t]
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#Grafi co do VPL

x <- seq(1,length(mNPV),by = 1)

plot(x,mNPV,xlab=”Periodo de Concessao”,ylab=”VPL 
(milhoes)”,type=”l”,xlim=c(0,30))

abline(h = 0, v = mCP-1, col = “gray60”, lty = 2)

dev.off ()

# Funcao de distribuicao empirica

Concession_Period_IRR001 <- Matrix_Concession_Period[,1]

EmpiricalDist_IRR001 <- Ecdf(Concession_Period_IRR001,pl=FALSE)

# Ver os resultados

View(EmpiricalDist_IRR001)

for (k in 1:length(EmpiricalDist_IRR001$x))

{

if (EmpiricalDist_IRR001$x[k]==t){

 tempo=EmpiricalDist_IRR001$x[k]

 prob=EmpiricalDist_IRR001$y[k]
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}

}

# Resumo dos Resultados

dados=matrix(c(t,prob,mNPV[t]),nrow=1,ncol=3)

colnames(dados)=c(“tempo”,”prob”,”VPL”)

dados

# Para a analise de sensibilidade

for (i in 1:length(vecIRR))

{

Concession_Period_IRR001 <- Matrix_Concession_Period[,i]

EmpiricalDist_IRR001 <- Ecdf(Concession_Period_IRR001,pl=FALSE)

                            for (k in 1:length(EmpiricalDist_IRR001$x))

                                                          {

                                                          if (EmpiricalDist_IRR001$x[k]==tempo1[i])

                                                                                         {



Simulação de Monte Carlo para esti mati va do tempo óti mo de contratos de concessão: estudo de caso baseado em rodovias 
do Rio Grande

 | 272Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 245-273 abr/jul 2020

                                                                                     p r o b 1 [ i ] = E m p i r i c a l D i s t _
IRR001$y[k]

                                                                                         }

                                                          }

}

# Resumo dos Resultados Sensibilidade

dados1<-matrix(c(tempo1,prob1,npvt,vecIRR),nrow=length(vecIRR),ncol=4)

colnames(dados1)<-c(“tempo”,”prob”,”VPL”,”TIR”)

dados1

#Media dos Dados da Analise de Sensibilidade

mdados1<-colMeans(dados1)

mdados1[1]<-round(mdados1[1])

mdados1[2]<-round(mdados1[2],digits=2)

mdados1[3]<-round(mdados1[3],digits=2)

mdados1[4]<-round(mdados1[4],digits=2)

mdados1

[1] Para mais detalhes veja: h� p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm

[2] Veja o texto na íntegra: h� p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

[3] h� ps://ppi.worldbank.org/en/ppi

[4] h� p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9277.htm 
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Anexo 1 – Material Suplementar

O material suplementar, bem como planilhas e editais, e scripts usados para 
realizarem-se as simulações podem ser ob� dos em: 

h� p://www.rodrigofernandez.com.br/mat_sup_enap.zip

h� p://www.rodrigofernandez.com.br/script_r.html
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O obje� vo deste ar� go é avaliar a implementação do teletrabalho no âmbito do Ministério da Jus� ça 
e Segurança Pública, com relação à redução de custos e ao aumento da produ� vidade. A literatura 
especializada apresenta bene� cios para organizações e teletrabalhadores, relacionando-os à 
elevação da produ� vidade e à racionalização de custos, bem como à sa� sfação do teletrabalhador. 
Os dados analisados provêm de avaliações realizadas pelo Comitê Gestor do órgão no período de 
01/09/2016 a 31/08/2017. Os resultados preliminares indicam que o teletrabalho contribui: na 
o� mização de uso dos espaços � sicos, possibilitando racionalização dos custos comuns da ins� tuição; 
no aumento signifi ca� vo da produ� vidade média dos servidores em teletrabalho. Logo, percebe-se 
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El teletrabajo como inductor de aumentos de producti vidad y de racionalización de 
costes: una aplicación empírica en el Ministerio de Justi cia y Seguridad Pública

El obje� vo de este ar� culo es evaluar la implementación del teletrabajo en el ámbito del 
Ministerio de Jus� cia y Seguridad Pública, con relación a la reducción de costes y al aumento 
de la produc� vidad. La literatura especializada presenta benefi cios para organizaciones y 
teletrabajadores, relacionándolos con la elevación de la produc� vidad y la racionalización de 
costes, así como a la sa� sfacción del teletrabajador. Los datos analizados provienen de evaluaciones 
realizadas por el Comité Gestor del órgano, en el período de 01/09/2016 a 31/08/2017. Los 
resultados preliminares indican que el teletrabajo contribuye: en la op� mización del uso de los 
espacios � sicos, posibilitando la racionalización de los costes comunes de la ins� tución; en el 
aumento signifi ca� vo de la produc� vidad media de los servidores en teletrabajo. Por lo tanto, 
se percibe que los resultados de esta inves� gación corroboran con los hallazgos en la literatura, 
sobre todo en lo que se refi ere a los benefi cios percibidos por la organización, ya que la adopción 
del teletrabajo evidencia elevación de la produc� vidad y posibilidades reales de racionalización de 
costes en el Ministerio.

Palabras clave: teletrabajo, racionalización de costes, produc� vidad

Teleworking as an inducer of producti vity increases and cost rati onalizati on: an empirical 
applicati on in the Ministry of Justi ce and Public Security

The objec� ve of this ar� cle is to evaluate the implementa� on of telework, within the scope of 
the Ministry of Jus� ce and Public Security, in rela� on to cost reduc� on and produc� vity increase. 
The specialized literature presents benefi ts for organiza� ons and teleworkers, rela� ng them to the 
increase of produc� vity and the ra� onaliza� on of costs, as well as the sa� sfac� on of the teleworker. 
The data analyzed comes from evalua� ons made by the Management Commi� ee of the organ, in 
the period 01/09/2016 to 08/31/2017. Preliminary results indicate that telecommu� ng contributes 
to: op� mizing the use of physical spaces, making it possible to ra� onalize the ins� tu� on's common 
costs; in the signifi cant increase of the average produc� vity of the servants in telework. Therefore, 
the results of this research corroborate with the fi ndings in the literature, especially regarding the 
benefi ts perceived by the organiza� on, since the adop� on of telework shows produc� vity increase 
and real possibili� es of cost ra� onaliza� on in the Ministry.

Keywords: teleworking, cost ra� onaliza� on, produc� vity
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Introdução

As aceleradas transformações que o mundo do trabalho vem passando nos úl� mos 
anos, em virtude do surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação, 
tornam necessário que novos formatos organizacionais sejam defi nidos. Essas mudanças 
estão relacionadas à modifi cação da cultura do trabalho, que se intensifi ca na busca por 
maior efi ciência e produ� vidade. Nesse cenário de alta compe� � vidade, a fl exibilidade 
organizacional vem tomando maiores proporções. As organizações precisam diminuir o 
excesso de formalidades e regras para que possam tornar-se mais efi cientes e compe� � vas.

Segundo Pyöriä (2011), as transformações causadas pela globalização estão 
relacionadas à transformação da cultura do trabalho, na qual predomina e se fortalece a 
busca constante por maior efi ciência e produ� vidade. Nesse sen� do, o desenvolvimento 
das tecnologias de informação e de comunicação permite a mobilidade de diversas tarefas 
corriqueiras para além do local tradicional de trabalho, possibilitando a u� lização do 
teletrabalho como alterna� va de fl exibilização do trabalho. 

Bernardino (2010) afi rma que o teletrabalho pode ser u� lizado, principalmente, por 
organizações que buscam a redução de custos, já que a função profi ssional passa a ser 
exercida de maneira remota pelo trabalhador, sem a necessidade de atuar no ambiente 
� sico da organização. Assim, o alto custo dos imóveis comerciais, instalações e manutenção 
pode ter impacto direto na decisão de se adotar o teletrabalho nas organizações, uma vez 
que nessa modalidade de trabalho, existe uma considerável redução da necessidade de 
dispor de infraestrutura predial e tecnológica para alocação de funcionários (S����; V�����; 
P������, 2015). 

No que se refere ao setor público, é possível perceber que a demanda da sociedade 
por serviços públicos rápidos e de qualidade vem aumentando exponencialmente e a 
u� lização das tecnologias da informação, que viabilizam a adoção do teletrabalho, pode 
auxiliar nesse processo de melhoria e modernização. 

Nesse sen� do, o teletrabalho vem sendo adotado nas organizações públicas como 
ferramenta capaz de proporcionar vantagens para o serviço público, compa� bilizando 
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a redução de custos e o aumento da produ� vidade; além de permi� r a criação de um 
modelo organizacional mais moderno e efi ciente, capaz de prestar serviços mais céleres e 
de maior qualidade à sociedade. 

Com base nisso e considerando o atual cenário polí� co e econômico vivenciado 
no Brasil, este ar� go tem como obje� vo avaliar a implementação do teletrabalho no 
âmbito do Ministério da Jus� ça e Segurança Pública, verifi cando se, de fato, durante o 
período experimental, o teletrabalho foi capaz de auxiliar na racionalização de custos e no 
aumento da produ� vidade. 

Para tal, apresenta-se, inicialmente, uma breve contextualização da necessidade 
de modernização das a� vidades do setor público por meio das tecnologias da 
informação, seguida da revisão de literatura sobre o tema. Posteriormente, apresentam-
se os procedimentos metodológicos u� lizados na pesquisa e a discussão dos resultados 
alcançados. Por fi m, nas considerações fi nais, sugere-se a realização de estudos futuros que 
sejam capazes de analisar questões qualita� vas do teletrabalho nos âmbitos ins� tucional 
e pessoal. Além disso, percebe-se a necessidade de condução de estudos longitudinais 
que busquem iden� fi car a existência da redução de custos e o aumento de produ� vidade 
em outros contextos organizacionais do setor público.

Teletrabalho

Desde o início dos anos 1980, a necessidade de fl exibilidade organizacional vem 
ocupando lugar de destaque nas análises da estrutura e dos processos das organizações. Com 
o surgimento do computador pessoal, as organizações passaram por grandes modifi cações 
no cenário corpora� vo e, a par� r da década de 1990, foi possível uma maior interação entre 
as organizações e as pessoas por meio da conec� vidade proporcionada pelas ferramentas 
de tecnologia da informação e comunicação (TIC), a exemplo, o correio eletrônico, redes 
internas de comunicação, intranets, teleconferências, entre outros (G����� et al., 2011).

A fl exibilidade organizacional pode ser vista como grande vantagem para a 
organização, visto que permite a autonomia de horários ao trabalhador, gerando um 
aumento em seu comprome� mento. Para Malik et al. (2016), além dos bene� cios 
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individuais, o uso do teletrabalho pelas organizações se deve ao fato de exis� r uma 
relação posi� va com produ� vidade, compromisso e desempenho, além da redução de 
custos imobiliários e do absenteísmo.

Essa evolução tecnológica, bem como o crescimento exponencial de sua u� lização 
têm gerado profundas mudanças no desenvolvimento das relações de trabalho, permi� ndo 
que os trabalhadores tenham a oportunidade de trabalhar a distância (C������; M������, 
2017). Nesse caso, evita-se o custo de deslocamento e aumenta-se o controle sobre a 
realização da a� vidade profi ssional (W�����-M������; C������; C�������, 2012).

Não é possível datar com precisão a origem do teletrabalho. Esse termo origina-
se do inglês telecommuti ng ou telework. Nilles (1997, p. 15) defi ne o teletrabalho como 
o processo de “levar o trabalho aos trabalhadores, em vez de levar estes ao trabalho; 
a� vidade periódica fora do escritório central, um ou mais dias por semana, seja em casa 
ou em um centro de telesserviço”. Signifi ca, ainda, que o teletrabalho pode ser entendido 
como a subs� tuição parcial ou total das viagens diárias do trabalho por tecnologias de 
informação e comunicação. 

Alves (2008) entende o teletrabalho como forma organizacional inovadora pela 
fl exibilidade, que gera bene� cios para empresas e para os trabalhadores, es� mulando 
o autoempreendedorismo. Mello e Santos (2010) afi rmam que o teletrabalho pode ser 
entendido como um emprego estável e a distância, em que o trabalhador exerce suas 
a� vidades em local dis� nto do escritório tradicional, podendo estar em sua casa, em um 
escritório virtual ou em qualquer outro lugar alterna� vo.

Para Estrada (2014), o teletrabalho pode ser entendido como a a� vidade 
laboral realizada com ou sem subordinação por meio de an� gas e novas formas de 
telecomunicação, em função de uma relação de trabalho, que possibilita sua realização a 
distância, não necessitando da presença � sica do trabalhador na organização. 

Segundo Ramos Filho e Neves (2017), o teletrabalho é defi nido como o trabalho 
realizado a distância, seja em domicílio, em deslocamento ou fora do ambiente � sico 
da organização, e que envolve tecnologias de informação e comunicação. Para Hoff man 
(2017), o teletrabalho pode ser conceituado como forma de prestação de serviços por 
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meio da qual o trabalhador presta serviços a par� r de seu próprio domicílio ou de qualquer 
outro lugar que não seja o posto de trabalho tradicional. 

Além desses conceitos, o teletrabalho também pode ser entendido como forma 
fl exível da organização do trabalho. Consiste no desempenho do trabalho fora do ambiente 
usual durante parte de sua jornada, podendo ser realizado tanto em tempo parcial, como 
total (S������, 2007). 

Para Pe� t (2017), o teletrabalho pode ser entendido como um incen� vo, devendo, 
portanto, ser concedido por meio de critérios de desempenho, de modo que sua adoção 
permita melhores padrões de produ� vidade, menos rota� vidade e melhor compa� bilidade 
entre trabalho e vida familiar. 

O teletrabalho, no cenário brasileiro, pode ser considerado um assunto rela� vamente 
novo, uma vez que, com a intensifi cação da globalização, o teletrabalho passa a ser uma 
realidade no Brasil a par� r da década de 1990 (N�������; P�����, 2012). 

Nilles (1997) aponta que o principal critério para a adoção do teletrabalho é 
o mesmo em todos os casos. Para o autor, se um serviço, ou a maior parte dele, não 
depende da localização do trabalhador, então é viável a adoção do teletrabalho. Além 
disso, Nilles (1997) afi rma que, mesmo com todos os custos de planejamento, projetos, 
organização, alterações tecnológicas, treinamento e inovação, o teletrabalho apresenta 
retorno no prazo máximo de um ano.

Por outro lado, Mello (1999) demonstra preocupação com a adoção do teletrabalho 
apenas como estratégia para redução de custos. Segundo ele, ao se adotar o teletrabalho 
dentro de todos os padrões aconselhados, o resultado poderá ser um instrumento de 
bene� cio tanto para as organizações quanto para o trabalhador e a sociedade. Na 
perspec� va organizacional, os bene� cios adquiridos por meio da implantação de um 
programa de teletrabalho bem-sucedido são diversos. Entretanto, o teletrabalho também 
apresenta desvantagens para as organizações e trabalhadores.  

Para Nogueira e Pa� ni (2012), a possibilidade de atuar em regime de teletrabalho 
permite ao trabalhador a redução do estresse gerado pelas polí� cas do escritório e de 
horários de entrada e saída; como também a diminuição do desgaste ocasionado pelos 
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deslocamentos nos momentos de pico. De acordo com Mello (1999), as principais vantagens 
e desvantagens percebidas com a adoção do teletrabalho são diversas, conforme pode ser 
observado no Quadro 1.

Quadro 1 | Vantagens e desvantagens do teletrabalho

Vantagens Desvantagens

Organização:
· redução dos custos de infraestrutura;
· aumento da produ� vidade e efi cácia;
· possibilidade de recrutamento a par� r 

de área geográfi ca maior;
· redução no índice de rota� vidade;
· redução do absenteísmo;
· ambiente de trabalho mais fl exível;

Teletrabalhador:
· ambiente de trabalho mais fl exível;
· aumento da produ� vidade;
· redução do estresse provocado pelos 

conges� onamentos no trânsito;
· mais tempo com a família e dedicação 

ao lazer.

Teletrabalhador:
· visão preconceituosa;
· tédio devido ao isolamento social;
· distração com os membros da família e 

invasão do espaço profi ssional;
· desorganização na administração do 

tempo;
· trabalho em dias de folga.

Fonte: Elaborado pelos autores a par� r de Mello (1999).

Nesse sen� do, Salas (2017) ra� fi ca determinadas vantagens inerentes ao 
teletrabalhador; entre essas, o aumento da qualidade de vida com a diminuição dos níveis 
de estresse, como também a economia de renda, uma vez que não se incorre em custos 
de transporte, por exemplo. Todavia, evidencia a possível desvantagem rela� va à falta de 
disciplina do trabalhador, pois alguns não conseguem realizar produção sa� sfatória em 
teletrabalho, necessitando de melhor preparação técnica e comportamental para atuar 
de forma remota.

Na perspec� va da organização, a adoção do teletrabalho permite importantes 
retornos sobre o inves� mento realizado pela organização (S����, 2017), tais como 
uma redução signifi ca� va do custo dos serviços públicos, da u� lização do papel, do 
absenteísmo e da poluição ambiental; melhoria da imagem ins� tucional; a potencialização 
das competências e da inovação dos trabalhadores; e maior autonomia profi ssional. Para 
o autor, considerando essas vantagens, a importância de se implementar a modalidade 
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de teletrabalho torna-se vital, não somente em empresas privadas, mas também nas 
organizações públicas.

Carcelén (2017) afi rma que o teletrabalho possui uma série de vantagens no contexto 
organizacional recente. Para ele, o teletrabalho pode ser considerado como uma opção 
mais efi caz na busca de um equilíbrio entre as obrigações trabalhistas e as obrigações 
familiares, pois permite uma importante economia de tempo com os deslocamentos entre 
trabalho e residência. Coenen e Kok (2014) são mais abrangentes no que se refere aos 
bene� cios do teletrabalho para as organizações. Para eles, a fl exibilidade de horário traz 
menor rota� vidade de pessoal e permite ao funcionário o aumento de sua produ� vidade. 

Para Nilles (1997), o critério para adotar o teletrabalho consiste em avaliar se um 
determinado serviço, no todo ou em grande parte dele, não depende intrinsecamente da 
localização do trabalhador. Nesse sen� do, quanto maior o grau de dependência manual das 
tarefas, menor será a possibilidade de aplicação do teletrabalho. Mello (1999) afi rma que 
a defi nição das melhores tarefas para o teletrabalho depende de uma combinação entre a 
natureza das a� vidades realizadas e a tecnologia u� lizada. Para o autor, as tarefas baseadas 
em informações com quan� dade mínima de contato pessoal podem ter boas perspec� vas. 

Na tenta� va de modernização da administração pública, diversos órgãos públicos 
estão adotando o teletrabalho. Segundo Silva (2015), a primeira organização a adotar 
o modelo do teletrabalho foi o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). A 
implantação ocorreu inicialmente como um projeto-piloto, no período de 2005 a 2006, e 
apresentou um ganho em produ� vidade de 10,5% e uma economia em logís� ca de 47,1%.

A exemplo do Serpro, outros órgãos também fi zeram adesão ao regime de 
teletrabalho, entre eles, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal, o Tribunal 
Superior do Trabalho etc.. Em todos os casos, o teletrabalho foi implantado com a 
es� pulação de metas de produ� vidade superiores para os servidores que optaram pelo 
trabalho a distância, além de avaliações periódicas de desempenho. No caso do TCU, foi 
possível alcançar 45% de redução do estoque de processos. Nesse sen� do, a adoção do 
regime de teletrabalho deve ser pautada pela busca de melhoria dos serviços prestados, 
pelo aumento da produ� vidade e pela redução de custos, possibilitando melhorar os 
resultados da administração pública.
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Para Silva (2015), o teletrabalho no Brasil, tanto no setor privado, como no setor 
público, já pode ser � do como realidade. A implementação dos programas busca a� ngir 
obje� vos comuns nas dis� ntas esferas, visto a necessidade de gerar maior produ� vidade 
combinada com a possibilidade de redução de custos operacionais. 

O Teletrabalho no Ministério da Justi ça e Segurança Pública

O teletrabalho foi implementado no âmbito do Ministério da Jus� ça e Segurança 
Pública (MJ), inicialmente, como experiência-piloto e como um projeto estratégico, 
buscando promover maior nível de efi ciência e efi cácia às a� vidades do órgão, além do 
fortalecimento da qualidade de vida no trabalho de seus servidores.  

O projeto teve como obje� vo principal a implementação do teletrabalho, em 
caráter experimental, no âmbito do Núcleo Central do MJ, e seus obje� vos específi cos 
consistem em:

a) aumentar a produ� vidade e qualidade dos processos de trabalho;

b) ra� fi car o obje� vo estratégico que trata da promoção de inicia� vas de formação 
e educação con� nuada dos servidores;

c) fl exibilizar o horário de trabalho, de modo a conciliar as necessidades do servidor, 
do processo de trabalho e do interesse público;

d) promover a qualidade de vida dos servidores;

e) reduzir custos e o� mização de espaço � sico; e

f) promover a sustentabilidade ambiental.

Porém, para fi ns do estudo ora proposto, apenas o aumento da produ� vidade e a 
redução de custos, devido à o� mização dos espaços � sicos, serão analisados. 

É importante destacar que a implantação do Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), no MJ, foi fundamental para alavancar o processo de trabalho a distância. O SEI, além 
de garan� r maior segurança da informação e redução dos gastos com papel, possibilitou, 



José de Albuquerque Nogueira Filho, Míriam Aparecida Mesquita Oliveira, Fabiano Pereira Corrêa Sämy e André Nunes

 | 283Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 274-296 abr/jun 2020

às unidades organizacionais, promover uma nova ro� na de trabalho, favorecendo o 
trabalho colabora� vo, inclusive aquele realizado a distância. Assim como outros sistemas 
eletrônicos desenvolvidos para o aperfeiçoamento da administração pública, o SEI permite 
total portabilidade e possibilita o acesso remoto por meio de computadores, notebooks, 
tablets e smartphones, sendo tais plataformas eletrônicas fundamentais para a introdução 
da experiência-piloto do teletrabalho no MJ.

Nessa perspec� va, o teletrabalho foi ins� tuído pela Portaria MJ nº 469, de 13 de 
abril de 2016 (B�����, 2016d), ocasião em que o órgão estudado se in� tulava Ministério 
da Jus� ça, cuja estrutura regimental estava con� da no Decreto nº 8.668, de 11 de 
fevereiro de 2016 (B�����, 2016b). Com o intuito de adequar a norma do teletrabalho à 
nova estrutura organizacional introduzida pela Medida Provisória nº 726/2016 (B�����, 
2016c), conver� da na Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, que, entre outras 
medidas, transformou o então Ministério da Jus� ça em Ministério da Jus� ça e Cidadania 
(B�����, 2016a), a Portaria MJ nº 469/2016 foi subs� tuída pela Portaria MJ nº 947, de 25 
de outubro de 2016 (B�����, 2016e). 

Por conseguinte, por meio da Portaria SE nº 1.578, de 08 de novembro de 2016, 
foram designados os representantes indicados pelas unidades organizacionais (UO's) 
para comporem o Comitê Gestor do Teletrabalho (CGT), obje� vando o acompanhamento, 
análise, avaliação e proposição de ajustes rela� vos à modalidade de teletrabalho no 
âmbito do ministério (B�����, 2016f).

De acordo com a Portaria MJ nº 947/2016,  a meta de desempenho es� pulada para o 
teletrabalhador será, no mínimo, vinte por cento superior à es� pulada para os servidores 
que realizam as mesmas a� vidades nas dependências do MJ. Logo, é requisito para a 
implementação do teletrabalho, no âmbito da unidade organizacional, a es� pulação de 
metas diárias, semanais ou mensais, devendo estar alinhadas ao planejamento estratégico 
do órgão (B�����, 2016e). Assim, com o intuito de compa� bilizar a inicia� va de gestão 
de “teletrabalho” aos obje� vos organizacionais do órgão, bem como aos resultados 
almejados junto ao processo de trabalho respec� vo, os gestores estabelecem metas de 
desempenho e prazos a serem  alcançados com base no histórico de produ� vidade in 
loco e em parâmetros de qualidade da entrega/produto fi nal, sendo acompanhados e 
avaliados trimestralmente por meio de Comitê Gestor do Teletrabalho. 
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Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa pode ser caracterizada como estudo de caso classifi cado 
como estudo descri� vo. Para Vergara (2003), o estudo de caso consiste em uma técnica 
de pesquisa documental que pode ser caracterizada por examinar profundamente uma 
unidade em par� cular, buscando compreendê-la. Godoi e Ma� os (2006) afi rmam que o 
estudo de caso descri� vo é aquele que permite apresentar um relato detalhado de um 
determinado fenômeno que envolva seu planejamento, estrutura e relacionamento com 
outros fenômenos.

A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2017 e a pesquisa foi 
aplicada no âmbito do Ministério da Jus� ça e Segurança Pública (MJ). Foram analisados 
os documentos elaborados pelo Comitê Gestor do Teletrabalho (MJ–CGT), ins� tuído 
pela Portaria MJ nº 469, de 13 de abril de 2016 (B�����, 2016d); bem como o Manual de 
Apuração de Custos (M��������� �� J������ � S�������� P������, 2017b), aprovado pela 
Portaria MJ nº 653, de 4 de agosto de 2017 (B�����, 2017).

Até a fi nalização da experiência-piloto, ocorrida em 31 de outubro de 2017, o 
Ministério man� nha, em regime de teletrabalho, 50 servidores, conforme demonstrado 
no Quadro 2.

Quadro 2 | Quanti dade de servidores em teletrabalho por unidade de lotação

Unidades organizacionais – MJ Quanti dade de 
servidores

Consultoria Jurídica 10

Gabinete do Ministro (Corregedoria-Geral) 4

Comissão de Anis� a 8

Secretaria Execu� va 12

Secretaria de Assuntos Legisla� vos 1

Secretaria Nacional de Jus� ça 6

Secretaria Nacional de Polí� cas sobre Drogas 3

Secretaria Nacional de Segurança Pública 4

Secretaria Nacional do Consumidor 2
Fonte: elaborado pelos autores.
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Considerando o modelo de custos aprovado pela Portaria MJ nº 653, de 4 de agosto 
de 2017, é possível verifi car a composição de custos do ministério, que são divididos em 
custos comuns e de pessoal (B�����, 2017). 

Os custos u� lizados para a presente análise correspondem ao período de agosto 
de 2017, sendo o valor de R$ 26.866.339,11 referente aos custos comuns e o valor de R$ 
6.599.152,39, aos custos de pessoal.

Para iden� fi car o custo por servidor, o valor total foi dividido pelo quan� ta� vo de 
955 servidores a� vos do Ministério e pelo número de dias do mês agosto de 2017, ou 
seja, trinta e um dias. Desse modo, no que se refere apenas aos custos comuns, obteve-
se um custo mensal por servidor de R$ 28.132,29 e um custo diário de R$ 907,49, sendo 
que a soma dos custos comuns e de pessoal totalizaram os valores de R$ 35.042,40 e R$ 
1.168,00, respec� vamente. 

As informações u� lizadas foram extraídas por meio do Sistema de Informação de 
Custos (SIC) do Governo Federal, que realiza a extração dos dados oriundos do Sistema 
Integrado de Administração Financeira (Siafi ) e do Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos (Siape).

Assim, com base nas informações inerentes aos custos comuns diluídos 
por servidor, como também na metragem mínima, de 9 m²/pessoa (M��������� 
�� J������ � S�������� P������, 2017a), necessária para a boa acomodação 
individual, estruturaram-se as seguintes equações para análise referente aos custos e 
economicidade associados à otimização de espaço físico: otimização do espaço com o 
teletrabalho; economicidade gerada. 

Otim Esp = Qtde TT × mm

Onde:

Otim Esp=Otimização do espaço com o teletrabalhador

mm=metragem mínima por servidor

Qtde TT=Quantidade de servidores em teletrabalho
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E = Qtde TT × CC

Onde:

E=Economicidade gerada

Qtde TT=Quantidade de servidores em teletrabalho

CC=Custo comum por servidor

 A primeira calcula a quan� dade de espaço disponibilizado pelos servidores que 
passaram a atuar em regime de teletrabalho. A segunda compreende o cálculo de 
economicidade gerada a par� r do reaproveitamento de espaço � sico disponibilizado com 
a inicia� va teletrabalho; ou seja, o valor indicado pelo resultado dessa equação pode ser 
comparado ao valor gasto com contrato de locação de imóveis, verifi cando vantajosidade 
fi nanceira entre reaproveitar o espaço disponível ou manter o custo com aluguel.

Com relação ao planejamento e ao aumento da produ� vidade por meio 
do teletrabalho, a Portaria MJ nº 947, de 25 de outubro de 2016, que ins� tuiu a 
experiência-piloto de teletrabalho no âmbito do ministério, determina, para quem atua 
em regime de teletrabalho, produ� vidade superior no mínimo em 20%, comparada 
com a produ� vidade in loco, ou seja, com aquele que atua ou produz suas a� vidades 
presencialmente (B�����, 2016e).

Assim, cada unidade organizacional deve apresentar plano de trabalho com o 
histórico de produ� vidade in loco, como também a proposta de aumento de produ� vidade 
alinhada com a nova regulamentação, ou seja, respeitando o aumento mínimo de 
produ� vidade de 20%.

Todavia, como a portaria supracitada não limita percentual máximo de 
produ� vidade, algumas unidades podem defi nir meta superior a 20%, desde que com a 
devida fundamentação. Entre os fatores que fundamentam aumento de produ� vidade 
maior do que 20%, destacam-se:

1. Caracterís� ca do processo – o teletrabalhador instrui grande parte dos 
processos de baixa complexidade, aqueles que não exigem maior nível de 
análise e pesquisa para estruturação de parecer ou nota técnica.
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2. Designação de Função Comissionada Técnica (FCT) – com o incremento de 
remuneração por meio de função comissionada, é possível defi nir aumento de 
produ� vidade superior a 20% aos ocupantes de função comissionada, sendo 
que geralmente o aumento da produ� vidade deve ser equiparado ao aumento 
da remuneração proporcionado pela função.

Dessa forma, a produção para o regime de teletrabalho, no âmbito do MJ, segue as 
seguintes diretrizes:

1. AumProd (padrão) = Prod in loco + 20% Prod in loco;

2. AumProd (processo padrão) = Prod in loco + 20% Prod in loco + X% Qtde processo 
padrão;

3. AumProd (FCT) = Prod in loco + 20% Prod in loco + Y% Qtde Processos por FCT;

4. AumProd (processo padrão e FCT) = Prod in loco + 20% Prod in loco + X% Qtde 
processo padrão + Y% Qtde Processos por FCT.

Onde:

AumProd (padrão) =Aumento de produti vidade esti pulado apenas com o percentual 
mínimo defi nido pela regulamentação do MJ;  

Prod in loco = Produti vidade para quem atua presencialmente no órgão; 

20% Prod in loco = incremento de 20% de produti vidade defi nido pela regulamentação 
do MJ;

X% Qtde processo padrão = percentual de aumento de produti vidade com base em 
processos de baixa complexidade; 

Y% Qtde Processos por FCT = percentual de aumento de produti vidade com 
base no incremento de remuneração proporcionado pela função designada ao 
teletrabalhador.
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Apresentação e análise dos resultados 

A avaliação da produ� vidade dos teletrabalhadores, como também o 
comprome� mento e a mo� vação no desempenho das a� vidades devem ser destacados 
como instrumento fundamental para fi ns de demonstração do ganho organizacional 
ob� do com o teletrabalho.

De acordo com o relatório fi nal da experiência-piloto do teletrabalho no MJ, 
foram realizados quatro encontros trimestrais do Comitê Gestor do Teletrabalho (CGT) 
(M��������� �� J������, 2017). No primeiro encontro, o CGT verifi cou a produ� vidade de 
31 teletrabalhadores, no período 01/09/2016 a 31/08/2017, o que possibilitou iden� fi car 
que 30 desses haviam a� ngido as metas de desempenho conforme pactuadas com suas 
unidades, sendo que apenas um servidor não alcançou as metas es� puladas, sendo, 
portanto, desligado do regime teletrabalho. Com isso, percebe-se que 96% dos servidores 
em teletrabalho alcançaram as metas pactuadas.

Por conseguinte, nos outros três encontros, foi possível observar que 100% dos 
servidores em regime de teletrabalho a� ngiram as metas de desempenho pactuadas, 
conforme pode ser observado no Quadro 3.

Quadro 3 | Percentual de atendimento das metas pactuadas

Avaliação trimestral Quanti dade de servidores em 
teletrabalho

Atendimento das metas 
pactuadas (%)

1ª 31 96

2ª 34 100

3ª 47 100

4ª 50 100

Fonte: elaborado pelos autores.

Importante salientar que o quan� ta� vo de servidores em regime de teletrabalho 
mudou a cada avaliação de produ� vidade pelo CGT. Esse quan� ta� vo foi alterado devido 
ao aumento de produ� vidade constatado pelo próprio comitê-gestor, e pretendeu 
incen� var os gestores a promover um maior ingresso de servidores na modalidade de 
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trabalho remoto. Além disso, como o ingresso do servidor é voluntário e não obrigatório, 
as vantagens pessoais dos servidores com a experiência do teletrabalho pode ser outro 
fator de atra� vidade que jus� fi ca tal aumento (Quadro 3). 

No que concerne ao aumento de produ� vidade, a pactuação de metas foi realizada 
de acordo com os � pos de processos de trabalhos e fi cou a cargo de cada unidade 
organizacional. Nesse quesito, foi possível verifi car um incremento de produção igual ou 
superior a 20% (Quadro 4). 

Quadro 4 | Nível de produção por unidade/servidor

Unidade 
organizacional Unidade gestora Servidor Aumento de 

produção (%)
% média 
por UO

Comissão de 
Anis� a

Coordenação de Controle 
Processual da Comissão de 
Anis� a

A 24,17

20,52

B, C 20

Coordenação de Análise da 
Comissão de Anis� a D, E, F 20

Coordenação-Geral de Projetos 
e Ações Educa� vas G, H 20

Consultoria 
Jurídica

Coordenação de Contencioso 
Judicial I, J 25

28,5
Coordenação de Jus� ça, 
Cidadania e Assuntos 
Estratégicos

L, M, N 20

Coordenação de Licitação e 
Contratos Administra� vos

O, P, Q, R 37,5

S 25

Secretaria 
Execu� va

Coordenação-Geral de Gestão 
Documental e Serviços Gerais T, U 20

67,08

GT Convênios V, X, Z, a, b 75

Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos c, d, e 100

Coordenação-Geral de Licitações 
e Contratos

F 30

G 60
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Unidade 
organizacional Unidade gestora Servidor Aumento de 

produção (%)
% média 
por UO

Secretaria 
Nacional 
de Jus� ça e 
Cidadania

Coordenaç ã o-Geral de 
Cooperação Jurídica 
Internacional

H 20

20,83Departamento de Migrações i, j, l, m 20

Departamento de Polí� cas de 
Jus� ça N 25

Secretaria 
Nacional de 
Segurança Pública

Coordenação-Geral de Gestão 
de Instrumentos de Repasse o, p, q, r 20 20

Secretaria 
de Assuntos 
Legisla� vos

Departamento de Elaboração 
Norma� va s 20 20

Secretaria 
Nacional do 
Consumidor

Coordenação-Geral de 
Cooperação Técnica e 
Capacitação

t 25
129

Coordenação Geral de Estudos e 
Monitoramento de Mercado u 233

Secretaria 
Nacional de 
Polí� cas sobre 
Drogas

Coordenação-Geral de 
Prevenção v, x 50

62,67
Coordenação de Formalização e 
Conclusão de Parcerias z 88

Gabinete do 
Ministro Corregedoria-Geral aa, bb, cc, 

dd 20 20

Percentual médio do aumento de produção 40,10 43,18

Fonte: elaborado pelos autores.

Ainda, conforme demonstrado no Quadro 04, é possível perceber um aumento 
máximo de produção de 129% no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), 
e um aumento médio de produção, por servidor, es� mado em 40,10%.

Os resultados apresentados indicam um aumento de produção considerável, 
acarretando o ganho de produ� vidade almejado com a implementação do teletrabalho. 
Porém, as diferenças de ganho de produ� vidade, por unidade organizacional, evidenciam 
a necessidade de verifi car quais fatores infl uenciaram essa diferença.



José de Albuquerque Nogueira Filho, Míriam Aparecida Mesquita Oliveira, Fabiano Pereira Corrêa Sämy e André Nunes

 | 291Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 274-296 abr/jun 2020

Para avaliar a redução de custos e a o� mização de espaço � sico com o ingresso 
de servidores em teletrabalho, dimensionou-se o custo por servidor no MJ. Para tanto, 
foi realizada apuração de custos comuns, tais como manutenção predial e prestação de 
serviços nos edi� cios sede, anexo I e II do referido ministério.

A fi m de verifi car uma possível o� mização de espaço � sico, a metragem mínima 
es� mada do espaço � sico necessária para a acomodação individual de cada servidor foi 
de 9 m²/pessoa, parâmetro u� lizado pela área de arquitetura e engenharia do ministério 
(M��������� �� J������ � S�������� P������, 2017a).

Dessa forma, aplicando a primeira fórmula apresentada nos procedimentos 
metodológicos, obtém-se o seguinte resultado:

E = 50 x 907,49 = R$ 45.374,50

O valor de R$ 45.374,50 refere-se a possível economicidade diária incorrida com a 
quan� dade de 50 servidores em regime de teletrabalho, considerando como período de 
referência o mês de agosto de 2017, totalizando uma possível economia mensal de R$ 
1.406.609,50, uma vez que esses profi ssionais não u� lizaram a estrutura predial e demais 
recursos man� dos às expensas do ministério.

Porém, tal valor não pode ser suprimido do total de custos comuns (R$ 
26.866.339,11), visto que se trata de custo fi xo, ou seja, não pode ser con� ngenciado, 
uma vez que a manutenção predial e a prestação de serviços nos edi� cios (sede, anexo I 
e II) ocorrem integralmente, não podendo ser par� cularizado para cada servidor ou por 
grupo de servidores.

Todavia, com o intuito de apresentar qual o espaço � sico disponibilizado, ou seja, 
a metragem desocupada pelos servidores ao ingressarem em teletrabalho, aplica-se a 
segunda fórmula:

Oti m Esp = 50 x 9 = 450m2

Assim, a metragem mínima necessária para acomodar os 50 servidores em 
teletrabalho (450m2) pode ser u� lizada como parâmetro de o� mização de espaço e, 
consequentemente, possível economicidade em relação ao pagamento de aluguel de 
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imóvel de unidades a� vas fora do espaço � sico do MJ (sede, anexo I e II). Logo, esses 
resultados, economicidade gerada com custos comuns e o� mização de uso do espaço 
� sico, evidenciam oportunidade de racionalização de custos para o Ministério da Jus� ça 
e Segurança Pública.

Considerações fi nais

Seguindo a lógica do mercado de trabalho, onde as inovações tecnológicas exigem 
dos trabalhadores compe� � vidade, efi ciência e maior efe� vidade funcional, ou seja, 
maior foco no resultado, o teletrabalho passa a ser vislumbrado como mecanismo de 
desenvolvimento ins� tucional.

A conec� vidade proporcionada pelas novas tecnologias da informação e 
comunicação possibilita a fl exibilização organizacional, oportunizando uma maior 
autonomia de horário do trabalhador, o que parece aumentar o seu comprome� mento 
com a organização. Segundo a literatura, o teletrabalho, fruto dessas transformações dos 
ambientes organizacionais, mostra-se vantajoso tanto para a organização, que aprimora o 
seu desempenho, como para o trabalhador, que melhora a sua qualidade de vida.

O presente ar� go se propôs a analisar a experiência-piloto no âmbito do MJ no 
período de 01/09/2016 a 31/08/2017, a par� r das quatro avaliações trimestrais realizadas 
pelo Comitê-Gestor do Teletrabalho. Essas avaliações � veram como obje� vo verifi car a 
produ� vidade dos servidores, sendo que, apenas na primeira avaliação, foi iden� fi cado o 
não cumprimento das metas por um único servidor. Por outro lado, nas demais avaliações, 
foi possível perceber um acréscimo grada� vo no número de servidores em teletrabalho, 
sendo que todos a� ngiram as metas estabelecidas.

Desse modo, é possível inferir que há evidências de que a produ� vidade no ministério 
estudado teve um aumento superior a 20%. O percentual médio de produ� vidade 
por servidor foi de 40,10%, sendo que as três unidades organizacionais que ob� veram 
os melhores desempenhos foram a Secretaria Nacional do Consumidor, com 129%; a 
Secretaria Execu� va, com 67,08%; e a Secretaria Nacional de Polí� cas sobre Drogas, com 
62,67% de aumento na produ� vidade. 
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Quanto à redução dos custos, os cálculos apontam para uma economia diária de R$ 
907,49 para cada servidor em teletrabalho. Durante o período avaliado, es� ma-se uma 
economia mensal de R$ 1.406.609,50. Contudo, é importante salientar que esse valor não 
pode ser suprimido dos custos comuns, pois consiste em custos fi xos, os quais independem 
da presença dos servidores no ambiente organizacional. Por outro lado, com a adoção 
do teletrabalho, é possível perceber uma o� mização de espaço � sico e, portanto, uma 
possível economia com contratos de aluguel. 

Logo, considerando que a redução de 450m² do espaço de trabalho pode ser 
aumentada em função de novas adesões ao teletrabalho, a redução do espaço � sico e a 
o� mização para a acomodação e logís� ca das unidades operacionais podem gerar uma 
oportunidade de racionalização de custos para o MJ. 

A ssim como outros trabalhos, o presente ar� go possui algumas limitações. A 
análise realizada baseou-se apenas na experiência-piloto do teletrabalho no Ministério 
da Jus� ça e Segurança Pública e os dados rela� vos às análises de redução de custos são 
referentes a um período de trinta dias. Além disso, os resultados aqui encontrados não 
podem ser generalizados. Para confi rmar a efe� va redução de custos com espaço � sico e 
logís� ca, bem como o aumento da produ� vidade oriundos da adoção do teletrabalho no 
setor público, faz-se necessária a condução de estudos longitudinais em outros contextos 
organizacionais, a fi m de avaliar os resultados do teletrabalho nas organizações públicas, 
sobretudo aqueles voltados à efi ciência e economicidade.
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Códigos de éti ca en sistemas de gobernanza pública: un estudio comparati vo Brasil, 
Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Corea del Sur

Este estudio � ene como obje� vo analizar compara� vamente los elementos básicos del código 
de é� ca del servicio público de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Corea del 
Sur, ya que son un instrumento fundamental en los sistemas de gobernanza pública. Los autores 
concentran su revisión de la literatura sobre la relación entre la é� ca y la discrecionalidad en la 
administración pública, dentro del alcance de la Nueva Administración Pública. La revisión también 
se centra en los conceptos del código de é� ca y los sistemas de ges� ón de la é� ca. A través de 
una inves� gación bibliográfi ca y documental, la inves� gación se centra en los códigos de é� ca de 
esos países, u� lizando categorías de análisis de estudios internacionales. Los resultados indican 
diferencias en el contenido entre los códigos inves� gados, como la mo� vación de los códigos y la 
forma en que se manejan las sanciones. Y, fi nalmente, se señalan las contribuciones a la revisión 
o expansión de los códigos de é� ca en la administración pública brasileña para contribuir con la 
gobernanza pública.

Palabras clave: código de é� ca, administración pública, estudio compara� vo

Codes of ethics in public governance systems: a comparati ve study Brazil, United States, 
United Kingdom, New Zealand and South Korea

This study aims to analyze compara� vely the core elements of public servants’ codes of ethics from 
Brazil United States, United Kingdom, New Zealand and South Korea, as a fundamental instrument 
in public governance systems. Therefore, the authors focus the literature review on the rela� onship 
between ethics and discre� on in public administra� on in the scope of New Public Management. 
The review is concentrated on the concepts of code of ethics and ethics management systems. 
Through a bibliographical and documentary research, the paper presents a focus on the ethical 
codes of these countries, based on analy� cal categories iden� fi ed by some interna� onal research. 
The results indicate diff erences in content between the codes inves� gated - such as the mo� va� on 
of codes and the way sanc� ons are handled -, and, fi nal considera� ons outline contribu� ons for the 
revision or extension of the code of ethics in Brazilian public administra� on in order to contribute 
to public governance. 

Keywords: code of ethics, public administra� on, compara� ve study 
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1 Introdução

Tangente ao advento da expansão dos meios de comunicação em massa, escândalos 
acerca do desvio dos recursos públicos ganharam, nacional e internacionalmente, 
repercussão na economia e acentuaram a desconfi ança da sociedade quanto às 
a� vidades governamentais e às suas ins� tuições (N��������� et al., 2018; P�����; 
A����������, 2018; P����, 2016). No rastro do desenvolvimento de legislações e acordos 
internacionais, foi criada no Brasil a Lei An� corrupção (LAC), nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013 e, consequentemente, o seu regulamento por meio do Decreto nº 8.420, de 18 
de março de 2015. Conforme apontam Ayres et al. (2018), a LAC impõe sanções para as 
en� dades responsabilizadas por atos de corrupção e, entre outros aspectos, estabelece 
que a dosimetria das sanções considerará a existência de mecanismos de integridade e a 
aplicação efe� va de códigos de é� ca. 

Este contexto mostra-se par� cularmente interessante para aprofundar os 
estudos sobre códigos de é� ca na administração pública brasileira, principalmente se 
considerarmos que as norma� vas internacionais reconhecem os códigos de é� ca como 
instrumento fundamental para o desenvolvimento de sistemas de governança em 
organizações públicas (M������, 2007; A���� et al., 2018). 

A literatura de administração pública indica cada vez mais a relevância dos códigos 
de é� ca para que sociedades em transição democrá� ca (e, também, aquelas cujo 
posicionamento an� é� co é incrustado historicamente) incorporem o entendimento 
da importância do comportamento é� co do funcionário público (G����, 2014; 
O�������, 2012). Seguindo essa abordagem, os funcionários públicos, de forma geral, 
devem respeitar os direitos dos cidadãos, servir ao interesse da sociedade e, de forma 
transparente, prestar contas dos serviços públicos (A�����, 2000) visando a uma 
melhor governança pública (B�������� et al., 2013; S���������, 2017). Para que a 
é� ca seja pra� cada, os servidores devem estar cientes das dimensões é� cas da sua 
a� vidade profi ssional e seguir as normas socialmente aceitas e especifi cadas para o 
comportamento do agente público (C�������, 1998).
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No presente trabalho, considera-se que um código de conduta é� ca atue em 
algumas dimensões da governança pública (S������ et al., 2008; M����� et al., 2017). 
Primeiro, funciona como um documento interno, que regula as a� vidades e, em par� cular, 
no processo de tomada de decisão (I������������ F��������� �� A����������, 2001). 
Ao mesmo tempo, o código é projetado para servir ao público e para sa� sfazer suas 
expecta� vas em relação a uma organização ou profi ssão (L�����, 1998). Por úl� mo, 
um código de conduta é� ca é entendido como um documento que refl ete exigências da 
moralidade pública, das normas legais e dos valores profi ssionais, servindo como um guia 
de comportamento (I������������ C��� M��������� A����������, 2014). 

A rigor, pode-se dizer que a literatura faz uma diferenciação entre código de éti ca
e o código de conduta (Q������ et al., 2008). O primeiro estaria muito mais ligado a 
promover padrões de comportamento, enquanto o segundo teria como obje� vo inspirar, 
orientar e regular. Entretanto, para este trabalho, tomaremos ambos como sinônimos, 
uma vez que o sucesso de um código depende da capacidade de equilibrar esses fi ns 
concorrentes em um documento. 

Pesquisadores, fóruns e grupos mul� disciplinares, além da Organização das Nações 
Unidas (ONU), debruçaram-se sobre a questão da moralidade pública, do combate 
à corrupção e do desenvolvimento de sistemas e instrumentos de governança pública 
(C���������; L���, 2013; N��������� et al., 2018; A���� et al., 2018). Um resultado 
desse esforço foi a criação do Código de Boa Conduta Administra� va, recomendado aos 
funcionários públicos, pelo Conselho da Europa, como fruto do Grupo Mul� disciplinar 
sobre a Corrupção, no ano 2000. Desde então, diversos países vêm aprimorando seus 
instrumentos de código de é� ca, inclusive o Brasil. 

Diante desse contexto, o presente ar� go tem como obje� vo analisar 
compara� vamente os elementos centrais dos códigos dos Estados Unidos, Reino Unido, 
Nova Zelândia, Coréia do Sul e, especialmente, o código do Brasil. Esse obje� vo torna-se 
relevante uma vez que a implementação dos códigos de conduta é� ca pode funcionar 
como um instrumento ú� l aos mecanismos de controle interno (O�������, 2012) e, da 
mesma forma, tem a capacidade de incorporar a realidade do burocrata de nível de rua
ao regulamento de suas a� vidades com possibilidade de modifi car a cultura organizacional 
(B������; T������, 2007) e prover melhorias no sistema de governança pública 
(B�������� et al., 2013; M����� et al., 2017). 
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Nesse sen� do, o presente ar� go está estruturado em mais cinco seções. Na primeira 
é discu� da a relação entre é� ca e o poder discricionário na administração pública. Na 
segunda, são apresentados os conceitos de código de é� ca e sistemas de gestão de 
é� ca, dada sua centralidade para a governança pública. Na terceira, são apresentados 
os procedimentos metodológicos. Na quarta, são apresentadas as análises dos dados, 
estruturadas em três dimensões. E, por fi m, o quinto capítulo dedica-se a apresentar as 
conclusões e as recomendações para futuras pesquisas.

2 Estruturando um estudo sobre éti ca na administração pública

2.1 Estado, poder discricionário e éti ca

Ao Estado cabe a responsabilidade intransferível de garan� r a prevalência do 
interesse de todos e do bem-estar geral sobre os interesses privados (A�����, 2000). 
Ele é um ator de alta relevância, numa esfera que representa o espaço do interesse 
cole� vo, sendo o resultado de um � po de relação entre os detentores do poder polí� co 
e a sociedade. A função principal do Estado-nação no mundo contemporâneo – realizada 
por meio do governo e da administração pública – é a de ampliar de forma sistemá� ca as 
oportunidades individuais, ins� tucionais e regionais (M�����-P������, 2010). 

Para tal, sem as prerroga� vas dos poderes administra� vos aos agentes, o Estado 
não poderia alcançar os fi ns a que se des� na (M��������, 2014). Portanto, entre os poderes 
administra� vos, o poder discricionário ganha relevância, já que as a� vidades dos agentes 
são fundamentais para a implementação de polí� cas públicas voltadas para promoção do 
bem-estar cole� vo (S������ et al., 2008). 

O poder discricionário é conferido por lei ao administrador público para que, 
nos limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, adote, no caso concreto, a 
solução mais adequada para sa� sfazer o interesse público (M��������, 2014). Segundo o 
autor, o poder discricionário situa-se diante da impossibilidade de a lei traçar todas as 
condutas de um agente administra� vo. Em diversas situações, a própria lei lhes confere a 
possibilidade de violação de conduta, cabendo, assim, ao agente avaliar a conveniência
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e a oportunidade dos atos que vai pra� car na qualidade de administrador dos interesses 
cole� vos (M������, 2007). A conveniência indica em que condições vai se conduzir o 
agente, enquanto a oportunidade diz respeito ao momento em que a a� vidade deve 
ser produzida. Além disso, o poder discricionário tem duplo condicionamento, tanto 
na esfera externa quanto na esfera interna. Externamente, limita-se ao ordenamento 
jurídico e, internamente, pelas exigências do bem comum e da moralidade administra� va 
(B�������� et al., 2013).

Entretanto, há que se reconhecer o elemento inebriante inerente ao exercício do 
poder em geral – a possibilidade de manipulação da realidade em função de interesses 
individuais em detrimento do interesse público, gerando problemas de governança a 
par� r de interesses par� culares dos agentes (M������, 2007). O administrador público 
não pode querer impor a sua vontade pessoal perante os administrados, deve limitar o 
uso do poder discricionário a fi m de não cometer desvios de fi nalidade, agindo de acordo 
com os pilares do interesse cole� vo e permanecendo dentro dos ditames do ordenamento 
jurídico do Estado Democrá� co de Direito (M�����-P������, 2010).

Portanto, não se pode cogitar a discricionariedade como um poder absoluto. Ela 
deve estar subordinada aos princípios da boa administração e serve como uma alterna� va 
outorgada ao administrador público para cumprir os obje� vos que verdadeiramente 
cons� tuem as demandas dos administrados (M��������, 2014). Além disso, para que o 
exercício do poder discricionário possa ser considerado legal, reconhece-se a necessidade 
de limitação desse poder. Os fatores exigidos para legalidade de seu exercício são a 
adequação da conduta escolhida pelo agente à fi nalidade que a lei expressa; e a verifi cação 
dos mo� vos inspiradores da conduta (O�������, 2012). 

Esses fatores cons� tuem mecanismos para evitar o uso ilegal da 
discricionariedade administra� va, além de possibilitar a revisão da conduta no âmbito 
da própria administração ou na via judicial. Certamente nenhum ato administra� vo 
tem discricionariedade absoluta, sendo ela sempre rela� va e variável conforme as 
peculiaridades de cada elemento que a compõe. Ela está sujeita ao controle jurisdicional 
para inves� gação do uso legí� mo ou ilegí� mo da liberdade decisória, principalmente, 
quanto ao mérito (M��������, 2014).



Gabriella Rodrigues da Graça e Fernanda Filgueiras Sauerbronn

 | 303Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 297-329 abr/jun 2020

Cabe reconhecer que os estudos sobre as relações humanas, no âmbito público e 
privado, vêm sendo abordados por fi lósofos e cien� stas sociais desde a an� guidade, ao 
tratar da relação entre é� ca e moral existentes nas relações humanas (B�����, 2007). 
A é� ca pode ser entendida como o estudo dos juízos de valores que dizem respeito à 
conduta humana susce� vel de qualifi cação do bem e do mal, sendo, portanto, a teoria ou 
ciência do comportamento moral dos homens em sociedade (S������-V������, 2003). 

Portanto, para que o Estado alcance suas fi nalidades, a função da administração 
pública e os sistemas adotados pelo Estado para evitar o desvio de suas fi nalidades são 
resguardados pela elaboração das regras – padrões é� cos – que se pretendem universais 
e indispensáveis para que a a� vidade administra� va seja idônea. Caberia ao servidor 
público ser “é� co ao considerar o outro, podendo também viabilizar a concre� zação do 
interesse público na justa prestação de serviços à sociedade” (G����, 2014, p. 1033). 

O conteúdo da é� ca na administração pública intenciona assegurar que o agente 
público esteja comprome� do com a promoção do bem-estar geral, necessitando a 
administração pública de instrumentos que permitam pautar a ação e a discricionariedade 
administra� va por parte de seus agentes; e os códigos de é� ca surgem como uma forma 
de preencher essa lacuna.

2.2 Reforma administrati va e éti ca

No Brasil, a administração pública brasileira procurou alinhar-se aos preceitos de 
desburocra� zação oriundos do fenômeno do New Public Management (NPM) por meio 
do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE),1 em 1995. Pretendia-se 
que as a� vidades das en� dades públicas se tornassem efi cientes a par� r de padrões de 
gerenciamento � picos do setor privado, tendo em vista a superação do modelo burocrá� co 
weberiano de ro� nas rígidas e de cumprimento irrestrito das normas burocrá� cas (P���
�� P����, 2005; C���������, 2017).

No âmbito da administração pública, exis� a o duplo obje� vo estratégico: criar 
um sistema de controle por resultados e ampliar a descentralização na execução de 
serviços públicos, tanto por meio de priva� zações quanto de parcerias público-privadas. 
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Esperava-se que o Estado aumentasse sua governança2 e � vesse a capacidade de 
implementar as polí� cas públicas (B������-P������, 1996). Segundo o autor, o modelo 
de NPM estava orientado ao cliente-cidadão, tendo seu foco em resultados, por meio da 
fl exibilidade administra� va, do controle social e da valorização de pessoas.

A introdução do PDRAE fez coro aos preceitos do NPM como uma forma de 
resgatar a autonomia fi nanceira do Estado, de sua capacidade de implementar polí� cas 
públicas com vistas a aumentar a governança. Neste, por aparelho do Estado se entende 
a administração pública em sen� do amplo, sua estrutura organizacional e, portanto, 
sua reforma traria impactos em diversos aspectos para todo o quadro de trabalhadores 
que o compõe. Segundo Bresser-Pereira (1999), com o PDRAE, a estratégia básica 
da administração pública voltou-se para: (i) defi nição precisa dos obje� vos que o 
administrador público deveria a� ngir em sua unidade; (ii) garan� a de autonomia do 
administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e fi nanceiros que lhe forem 
colocados à disposição para que possa a� ngir os obje� vos contratados; e (iii) controle 
ou a cobrança a posteriori dos resultados. 

O marco referencial da nova administração pública é es� mular nos servidores 
públicos um compromisso com a estruturação de uma sociedade mais preparada para 
atender às crescentes demandas da população, num contexto de grandes mudanças. 
Nesse modelo de gestão pública, a maior efi ciência, efi cácia e efe� vidade da prestação de 
serviços públicos se tornaram basilares e centrais (M�����-P������, 2010). 

Entretanto, o distanciamento das leis que se pretendiam desburocra� zantes 
acabaram por não gerar uma dinâmica intraorganizacional adequada, uma vez que não 
previram mecanismos de comprome� mento e de mo� vação dentro das en� dades de 
caráter público. O resultado disso é semelhante ao formalismo estudado por Riggs (1964), 
onde os membros da organização acabam por aceitar um processo de acomodação de 
interesses, gerando deses� mulo e resistência às mudanças.

A estratégia do PDRAE não levou em consideração a lacuna que existe entre as 
normas exteriores às agências públicas e as realidades experimentadas no interior destas 

2 Governança é a capacidade que determinado governo tem de formular e implementar suas polí� cas. O entendimento do 
Banco Mundial quanto à governança é o de que esta é a forma com que os recursos econômicos e sociais de um país são 
gerenciados com vistas a promover seu desenvolvimento. 
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como elemento importante para que as polí� cas públicas pudessem ser executadas. Ela 
simplesmente se ateve em dizer o que não mais deveria acontecer, mas não forneceu 
elementos de responsiveness3, como seria a função do código de é� ca dentro da visão 
deste trabalho. 

Adicionalmente, o que se tornou preponderante na agenda foi o ajuste fi scal, a 
defesa do patrimônio e das fi nanças nacionais visando ao equilíbrio macroeconômico 
(P��� �� P����, 2005). Portanto, houve uma polí� ca de enxugamento da máquina do 
Estado com a diminuição do quan� ta� vo dos servidores civis, priva� zações, demissões, 
voluntárias ou não, além das restrições dos direitos daqueles que permaneceram na a� va 
(P��� �� P����, 2005). 

Não obstante, a questão de como fazer com que o agente público se sinta como 
um indivíduo importante para a promoção do bem comum deve ganhar centralidade nos 
debates sobre gestão pública (D�������, 2012). Para o autor, toda a questão da anunciada 
inefi ciência do serviço público tem grande ligação com as questões de falta do sen� mento 
de pertencimento dentro da organização; e da ausência do real entendimento de que a 
administração pública precisa ser exercida dentro dos padrões é� cos cons� tucionais não 
somente por um caráter regulador, mas, sobretudo, para que ela realmente possa ter um 
caráter transformador.

2.3 Governança, código de éti ca e sistemas de gestão de éti ca

O entendimento de que os funcionários, sejam do setor público ou privado, podem 
enfrentar dilemas morais no exercício de suas atribuições é um dos pilares em um sistema 
de gestão de é� ca em organizações (Q������ et al., 2008) e para o aprimoramento da 
governança pública (M�����-P������, 2010). Essa é uma questão essencial para que o 
agente público esteja balizado ao lidar com situações de caráter dúbio, tendo sempre em 
mente a promoção do bem-estar geral.

O Comitê do Setor Público da International Federation of Accountants (IFAC), 
em 2001, apresentou uma contribuição para o desenvolvimento da governança 

3 Responsiveness, pela defi nição de S� vers (1994, p. 4), implica em administrador público responsivo é “aberto, capaz e 
disposto a responder, mas também judicioso e incorrupto. Eles devem saber como aproveitar sua exper� se enquanto 
buscam diversos pontos de vista e permanecem abertos ao inesperado e ao imprevisível”.
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corporativa na gestão pública (C���������; L���, 2013; S������ et al., 2008; M�����
et al. 2017). Este definiu três princípios de governança a serem aplicados de forma 
globalizada pelas entidades públicas; são eles: a transparência, a integridade e a 
accountability (IFAC, 2001). 

A par� r de cada uma dessas dimensões, a ins� tuição propôs recomendações a 
serem seguidas por en� dades do setor público, descritas no Quadro 1, entre as quais 
destacam-se as normas de conduta e, consequentemente, os códigos de é� ca. O 
IFAC (2001) advoga que as organizações públicas estruturem sistemas de governança 
centrados nessas recomendações estruturadas de forma a prestar serviços efi cientes e 
assegurar o alcance dos obje� vos do Estado como um todo. No Brasil, as ações têm sido 
conduzidas pelo TCU visando ao desenvolvimento da governança corpora� va no setor 
público, em alinhamento às recomendações do Public Sector Commi� ee (PSC) do IFAC e 
da OCDE (C����������; F���������; L���, 2016; M�����; B����; S����, 2015). 

Nas recomendações tanto do IFAC quanto do TCU, os aspectos relacionados à é� ca 
nas organizações mostram-se centrais, corroborando a argumentação de Carneiro (1998), 
segundo a qual os códigos de é� ca surgem nas organizações com o obje� vo de disciplinar 
a conduta do empregado e cons� tuir instrumentos de punição rápida às transgressões de 
conduta. Eles estabelecem parâmetros da organização sobre a conduta é� ca dos membros 
e evidenciam a expecta� va da empresa de reconhecimento dos funcionários quanto às 
dimensões é� cas do comportamento organizacional, sendo necessária sua vinculação à 
cultura organizacional para uma efe� va incorporação.
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Quadro 01 | Recomendações de governança no setor público

Normas de conduta

• Liderança
• Códigos de Conduta

· Probidade e propriedade
· Obje� vidade, integridade e hones� dade
· Relacionamento

Estruturas e processos 
organizacionais Controle Relatórios externos

• Responsabilidade em prestar 
contas

• Comunicação com as partes 
interessadas

• Papéis e responsabilidades
· Equilíbrio de poder e 

autoridade
· Grupo do governo
· Presidente
· Membros do grupo de 

governo
· Administração execu� va
· Polí� ca de remuneração

• Gestão de risco
• Auditoria interna
• Comitês de auditoria
• Controle interno
• Orçamento 
• Administração fi nanceira
• Treinamento de pessoal

• Relatórios anuais 
• Uso de normas 

contábeis 
apropriadas

• Medidas de 
desempenho

• Auditoria externa

Fontes: IFAC (2001, p.14).

As normas de conduta são instrumentos de fundamental importância para 
promover a orientação do comportamento dos agentes públicos de forma consoante 
com o obje� vo dos órgãos em que os servidores desempenham suas funções. Essas 
normas são o reconhecimento do papel essencial dos padrões elevados de conduta para 
garan� r a lisura da administração pública e fornecer subsídio para tomada de decisão 
dos gestores públicos.

O estudo de Lawton (1998) sobre a gestão é� ca para os serviços públicos defende 
que os códigos de é� ca podem servir a diversos propósitos, dentre os quais, destacam-se: 

• Promoção de um comportamento é� co e dissuasão de comportamentos 
an� é� cos.

• Prestação de um conjunto de normas, uma referência escrita contra a qual a 
julgar comportamento.
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• Prestação de orientação quando uma pessoa se depara com decisões di� ceis.

• Estabelecimento de direitos e responsabilidades. Estes são úteis quando se 
enfrentam exigências ilegais ou expecta� vas.

• Declaração de princípios que indicam o que a profi ssão ou organização 
representa.

• Legi� mar normas profi ssionais e jus� fi car as sanções quando essas normas são 
ignoradas ou conduta an� é� ca ocorre. 

Da mesma forma, o estudo de Mendes et al. (2010) defi ne que o código de é� ca 
deveria ser um instrumento formal, capaz de delinear e orientar o comportamento quanto 
à cultura, polí� ca e valores organizacionais.  Segundo os autores, a implantação de um 
sistema integrado de gestão de é� ca tem, primordialmente, o obje� vo pedagógico de 
prevenir condutas incompa� veis com o padrão é� co desejável para o desempenho de 
funções públicas. A prevenção se dá por meio do conhecimento de parâmetros esperados, 
adquiridos por a� vidades educacionais con� nuadas. 

Existem dois elementos centrais para que se crie um sistema de gestão de é� ca nas 
ins� tuições: (i) a criação de uma Comissão de É� ca Setorial e (ii) de um código de conduta. 
A criação de um sistema de gestão da é� ca vincula-se à necessidade de ins� tuir padrão 
de conduta que crie confi ança e cooperação no ambiente organizacional. Nesse sen� do, 
comissões e código são instrumentos para a implementação dos programas de gestão da 
é� ca. O sistema propõe vincular diferentes atores que atuem na promoção da integridade 
em ins� tuições. O processo de colocar em prá� ca as comissões de é� ca setoriais é tão 
complexo quanto os valores e condutas que obje� va instruir, porque envolve atores 
com interesses individuais e cole� vos: a administração pública, os servidores públicos e 
a sociedade civil, os quais agem de acordo com os interesses pessoais e as iden� dades 
sociais (M����� et al., 2010). Portanto, dada a complexidade da temá� ca, este trabalho 
tem como foco os códigos de conduta e seus elementos, para embasar trabalhos futuros 
acerca da criação de uma comissão de é� ca setorial.

2.3.1 Elementos centrais dos códigos de conduta

Os princípios ocidentais para a administração e as ideias para uma nova gestão 
pública podem ser iden� fi cados, contemporaneamente, em todos os códigos de conduta 
é� ca ou documentos redigidos para os funcionários públicos (P������������, 2003).



Gabriella Rodrigues da Graça e Fernanda Filgueiras Sauerbronn

 | 309Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 297-329 abr/jun 2020

Os códigos podem ter diferentes estruturas internas, exis� ndo três � pos diferentes 
no desenvolvimento de códigos de conduta. O primeiro � po é o de fornecer um conjunto 
de princípios ou valores gerais, sem visar a um procedimento de execução. O Código de 
É� ca para o Serviço de Governo nos EUA e a ASPA (Sociedade Americana de Administração 
Pública) são exemplos de declarações gerais em que é di� cil encontrar um fi o condutor 
entre princípios e valores. O segundo � po é semelhante às leis é� cas existentes e fornece 
indicações claras de responsabilidade e sanções em caso de descumprimento. Os códigos 
do Reino Unido da Grã-Bretanha para os agentes públicos (Civil Service Management 
Code) e polí� cos (Code of Conduct and Rules of Behaviour for Members of the UK House of 
Lords) são bastante abrangentes. Estes abarcam leis, normas, divulgação de informações, 
compromissos pessoais dos ofi ciais, interesses pessoais, questões de igualdade, 
comportamento pessoal, interesse público, ganho privado etc. O terceiro úl� mo � po é o 
dos códigos desenvolvidos a par� r do modelo recomendado pelo Conselho da Europa e 
do documento explica� vo da Associação dos Gestores de Cidades Internacionais (ICMA). 
Os países da Europa Central e Oriental se encontram nessa categoria.

Palidauskaite (2003) desenvolveu um estudo comparado dos códigos de conduta 
para os servidores públicos dos países da Europa Oriental e Central. Considerando-se os 
obje� vos da presente pesquisa, os seguintes fatores foram fundamentais para a escolha 
desse estudo como referência. O primeiro está baseado nos valores que este trabalho 
procura se embeber para pensar num código de é� ca, o qual percebe que os servidores 
públicos devem balizar suas ações na promoção do bem comum e na redução das 
desigualdades. O segundo fator foi maior facilidade de estudar códigos de é� ca tendo 
outros estudos de especialistas como parâmetro para que não se cometessem falsos juízos. 
O terceiro está fundamentado no entendimento de que o obje� vo inspirador, orientador 
e regulador presente nos códigos escolhidos também norteia o estudo de Palidauskaite. 

Portanto, a análise de Palidauskaite (2003) está mais voltada para a questão 
do quão inspirador pode ser um código de conduta é� ca, sendo essa perspec� va 
bastante interessante para que este seja um instrumento que impacte posi� vamente 
a administração pública, e não somente mais uma norma a ser incorporada pelo corpo 
administra� vo. É necessário entender que ultrapassar a barreira de ser estritamente 
norma� vo é imprescindível para que o código de é� ca cumpra seus obje� vos, mas, 
também, é um de seus maiores desafi os. Para tanto, o sucesso do código de é� ca está 
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atrelado ao comprome� mento das ins� tuições em garan� r um sistema de gestão de é� ca 
que conte com um bem ar� culado aparato pedagógico.

O referido estudo trouxe como principal contribuição a iden� fi cação de diferentes 
categorias de conteúdo, que confi guram os elementos centrais presentes nos códigos de 
é� ca, a saber: 

• Obje� vo – qual a intenção do código. 

• Princípios gerais da é� ca – regras balizadoras dos códigos.

• Confl ito de interesses – devido às especifi cidades nem sempre fáceis de lidar 
das funções públicas. 

• Presentes e favores – como um parâmetro para situações duvidosas que 
exponham o agente na função pública. 

• A� vidades fora do ambiente de trabalho e conduta na vida pessoal – tendo em 
vista que o agente público é um representante do Estado mesmo quando não 
está desempenhando suas funções. 

• Uso de informação do trabalho – com o obje� vo de preservar os dados, 
informações e conhecimentos � picos da administração pública. 

• A� vidade polí� ca – como balizador com envolvimento do papel envolvimento 
do agente com o cenário polí� co de seu país sem comprometer suas a� vidades 
como agente público. 

• Uso da propriedade do estado – garan� a da preservação do uso do bem público 
tendo em vista a promoção do bem comum. 

• Tempo de trabalho – a� nente à efi cácia do trabalho. 

• Apresentação � sica do trabalhador – quanto ao seu aspecto quanto 
representante do Estado e à sua capacidade � sica de acordo com a função. 

• Relação com a mídia – tendo em vista que o agente fala em nome do Estado. 

• Limitação no posto de trabalho – defi nir o que é permi� do ao trabalhador 
realizar como agente público. 

• Responsabilidade e sanções – orientar a obrigação e punir incoerências dentro 
da função pública. 

• Mecanismos de aplicação do código – balizar execução dos parâmetros do código. 
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Nesse sen� do, é importante frisar que o estudo, apesar de tratar de códigos 
de outros países da Europa Oriental e Central, mostra-se interessante por não se ater 
às questões da forma, mas sim aos seus conteúdos. Desse modo, considera-se que as 
categorias para iden� fi cação dos conteúdos dos códigos podem servir como orientadoras 
para a inves� gação dos códigos na administração pública brasileira.

3 Metodologia

O objeto da presente pesquisa são os códigos de é� ca de países que foram 
construídos visando à promoção de uma conduta voltada para o bem comum, por parte 
dos servidores públicos, nos órgãos e en� dades da administração pública em alguns países. 
Seu obje� vo é analisar compara� vamente os elementos centrais dos códigos dos Estados 
Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Coréia do Sul, especialmente o código brasileiro. 
Para que se possa realizar uma análise compara� va, a presente pesquisa está restrita à 
análise dos documentos que ins� tuíram os códigos selecionados. 

Para que se possa a� ngir o obje� vo proposto neste trabalho, foi realizada 
uma pesquisa exploratória, pois se tem o obje� vo de, pela primeira vez, comparar o 
código de é� ca brasileiro àqueles do contexto internacional. Portanto, uma pesquisa 
bibliográfi ca foi empreendida em virtude da necessidade de fundamentação teórica 
consistente quanto aos temas abordados por este estudo. Isso se dá, principalmente, 
na inves� gação e na exposição do raciocínio de que os princípios é� cos cons� tucionais 
devem ser incorporados aos códigos das ins� tuições públicas, tendo em vista o uso de 
discricionariedade pelo servidor de forma ajustada ao interesse público. Da mesma forma, 
uma pesquisa documental u� lizou uma gama de documentos elaborados com a fi nalidade 
de ins� tuir códigos de é� ca em países pertencentes à Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e no Brasil, podendo algumas dessas fontes ser 
também consideradas bibliográfi cas.

Nesse sen� do, a coleta de dados para a realização do estudo compara� vo se deu nas 
seguintes vertentes. Primeiro, uma pesquisa documental a par� r dos códigos de é� ca para 
os servidores públicos do Reino Unido da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos da América, 
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da Nova Zelândia e da Coréia do Sul. A escolha dos países se deu a par� r da leitura dos 
códigos de é� ca para a administração pública disponíveis no site da OCDE4. Em seguida, 
foi dada preferência aos documentos que � vessem uma abordagem dis� nta, mas que 
seguissem os preceitos da Nova Administração Pública, uma vez que essa é uma tendência 
entre os códigos. Segundo, uma pesquisa documental dos decretos que aprovam o Código 
Profi ssional do Servidor Público Civil do Poder Execu� vo federal e o Sistema de É� ca do 
Poder Execu� vo federal para a exposição de como a temá� ca da é� ca na administração 
pública tem sido incorporada no cenário brasileiro. 

Por fi m, uma análise compara� va foi realizada considerando as categorias de 
análise apresentadas por Palidauskaite (2003) e incorporadas categorias que emergiram 
da análise dos documentos, a saber: obje� vo; princípios gerais da é� ca; confl ito de 
interesses; presentes e favores; a� vidades fora do ambiente de trabalho; uso de informação 
do trabalho; a� vidade polí� ca; conduta na vida pessoal; uso da propriedade do Estado; 
tempo de trabalho; apresentação � sica do trabalhador; relação com a mídia; limitação no 
posto de trabalho; responsabilidade e sanções; mecanismos de aplicação do código. 

É importante frisar que o estudo de Palidauskaite (2003), apesar de tratar de códigos 
de outros países da Europa Oriental e Central, mostra-se interessante por não se ater às 
questões da forma dos códigos, mas sim aos seus conteúdos. 

4 Análise e resultados

Os dados levantados nos documentos serão tratados visando à iden� fi cação de 
elementos que indiquem: primeiro, a implementação dos códigos de conduta é� ca nos 
países selecionados; segundo, como tem sido a incorporação das normas de conduta é� ca 
no arcabouço norma� vo brasileiro; terceiro, quais os critérios para elaboração de códigos, 
tendo em vista modelos nacionais e quais são os elementos centrais iden� fi cados nos 
códigos estudados.
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4.1 Análise da implantação nos países selecionados

• Reino Unido – The Civil Service Code

A base legal para a gestão da função pública foi estabelecida na parte 1 da Reforma 
Cons� tucional e Ato de Governança de 2010. O código do servidor público foi publicado 
em 30 de novembro de 2010 e, em termos gerais, seu conteúdo versa sobre os valores 
do serviço civil, as normas de comportamento, os direitos e responsabilidades. Os valores 
centrais para a ação do agente público são integridade, hones� dade, obje� vidade e 
imparcialidade.

Um dos mo� vos da criação do código que fi ca claro no documento é trazer ao 
servidor o entendimento de que o respeito às suas normas o ajudará a ganhar e manter o 
respeito dos ministros, Parlamento, da sociedade civil e dos seus clientes.

O documento se inicia com a ressalva de que o serviço público é parte integral 
e fundamental no governo do Reino Unido, sendo o suporte do governo para o 
desenvolvimento, implementação e entrega dos serviços públicos para a população.  

O documento incentiva que os departamentos tenham seus próprios códigos 
declarando sua missão específica e valores fundamentais. Também frisa que estes 
devem incluir os padrões de comportamento esperado do agente ao lidar com os 
colegas de trabalho.

O código é simples e se desenrola elencando o que seria uma descrição de 
a� tude íntegra (como cumprir deveres de forma responsável; agir de forma profi ssional; 
responsabilidade com a des� nação do dinheiro público; efi ciência, efi cácia, jus� ça e 
sensibilidade ao lidar com o público; transparência; não abusar do poder; não aceitar 
presentes ou quaisquer bene� cios que possam infl uenciar nas suas decisões de trabalho; e 
não divulgar informações ofi ciais sem autorização); honesta (sinceridade; u� lizar recursos 
públicos para fi ns públicos; não enganar ou iludir conscientemente; e não se infl uenciar 
por pressões nem perspec� vas de ganho pessoal); obje� va (fornecer informações 
transparentes; tomar decisões baseadas no mérito dos casos; e relatar todos os fatos nos 
processos de auditoria); e imparcial (cumprir obrigações de forma fi el, justa e equita� va, 
tendo em vista a igualdade e diversidade no serviço público; não agir de forma que 
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favoreça injus� fi cadamente interesses par� culares; e não discriminar os indivíduos). Além 
disso, é exposta a necessidade da imparcialidade polí� ca por parte do agente público no 
exercício de suas atribuições.

Dessa forma, o código apresenta os seguintes conteúdos expostos por Palidauskaite: 
mo� vação, obje� vo, princípios gerais da é� ca; confl ito de interesses; presentes e favores; 
uso de informação do trabalho; a� vidade polí� ca; uso da propriedade do Estado; limitação 
no trabalho; responsabilidades; incen� vo à elaboração de códigos nos órgãos e en� dades 
públicas. Além disso, fi ca clara a presença de elementos � picos do corolário da Nova 
Administração Pública.

• Estados Unidos da América – Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executi ve 
Branch

O código em questão passou a vigorar nos Estados Unidos em dois de outubro de 
2002, sendo cons� tuído pelas categorias de: provisões gerais; presentes provenientes 
de recursos externos; presentes entre empregados; confl ito de interesses fi nanceiros; 
imparcialidade na performance ofi cial; segundo emprego; mudança de posição; a� vidades 
externas; e relação com estatutos ofi ciais.

Entre as obrigações básicas do servidor público estão a confi ança pública no sen� do 
do respeito à Cons� tuição Federal (CF), aos cidadãos americanos, às leis e aos princípios 
é� cos. Funcionários públicos não devem fazer transações fi nanceiras usando informações 
do governo, bem como não devem ter interesses fi nanceiros que confl item com suas 
obrigações. Também, não podem aceitar presentes ou qualquer item monetariamente 
valioso de pessoa ou en� dade que estejam fazendo negociações com o Governo. A 
hones� dade deve ser prioridade na a� tude dos funcionários públicos. Eles não devem 
usar a organização pública para ganho privado; não devem preferir organizações ou 
indivíduos em detrimento de outros; e devem primar pela proteção e conservação da 
propriedade federal. Não é permi� do que o empregado tenha um segundo empregado 
fora do Governo que confl ite com suas obrigações ofi ciais e responsabilidades; e deve 
divulgar casos de desperdício, fraude, abuso e corrupção para as autoridades apropriadas. 
A boa fé nas obrigações para com o cidadão; o respeito e adesão às leis e regulamentos 
que garantem a igualdade entre indivíduos; e evitar qualquer prá� ca que desrespeite as 
normas de é� ca deve ser parâmetros de suas ações.
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O documento defi ne cada uma das caracterís� cas das agências do governo de 
acordo com o setor de atuação.  São elencados seus valores, sua composição norma� va, 
seus programas, operações e ações disciplinares. A criação do modelo é� co é de 
responsabilidade da própria agência, a qual deve zelar pela coordenação e gerenciamento 
do programa de é� ca interno.

Os Estados Unidos possuem estatuto próprio para a regulação de confl ito de 
interesses, com cláusulas expressas para proibir condutas inadequadas.

Além de serem bastante explicitados princípios da Nova Administração Pública, 
a par� r da análise do código, é possível verifi car a presença dos seguintes conteúdos:  
princípios gerais de é� ca; confl ito de interesses; presentes e favores; a� vidades fora do 
ambiente de trabalho; uso de informação do trabalho; uso da propriedade do Estado; 
abuso de poder; responsabilidades; interação com o público; e incen� vo à elaboração de 
códigos nos órgãos e en� dades públicas.

• Nova Zelândia – New Zealand Public Service Code of Conduct

A Nova Zelândia publicou seu código de conduta em 2001 e apresenta três princípios 
centrais: (I) servidores públicos devem cumprir suas obrigações legais para com o Governo 
com profi ssionalismo e integridade; (II) servidores públicos devem exercer as suas funções 
ofi ciais, honestamente, fi elmente e de forma efi ciente, respeitando os direitos do público 
e de seus colegas; (III) servidores públicos não devem macular o serviço público por meio 
de suas a� vidades privadas e diminuir a credibilidade da função pública.

Segundo o próprio código, a criação do código está baseada na crença de que 
a forma como a sociedade neozelandesa olha para seus representantes tem relação 
íntima sobre como os serviços e atividades públicas se darão. Essa percepção é 
baseada na conduta que é adquirida pelo quadro estatal do país e, portanto, normas 
de integridade e conduta sustentam os rumos escolhidos para as atividades do 
país. Tem-se a crença de que a forma como os servidores públicos lidam com suas 
responsabilidades e a forma como o serviço público em geral tem desenvolvido suas 
funções refletem sobre a vida de todos.
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O propósito do documento está no estabelecimento de normas mínimas de conduta 
sobre a forma como os negócios e a� vidades devem ser realizados no país. Ele tem duas 
caracterís� cas par� culares de: servir como guia de normas de comportamento requerida 
pelos servidores públicos; e de fornecer uma base para os padrões mais detalhados que 
os departamentos públicos necessitam para sa� sfazer suas circunstâncias par� culares.

No que tange aos princípios, o primeiro princípio do código está preocupado 
com as obrigações dos funcionários públicos para com o governo no desempenho das 
suas funções ofi ciais. Em termos gerais, a prioridade para os funcionários públicos é a 
realização de polí� cas governamentais. Ao fazer isso, eles devem agir de uma forma que 
vai suportar o exame público mais próximo. Ele versa sobre as obrigações dos servidores 
para com o governo; contato par� cular de servidores com polí� cos; neutralidade polí� ca; 
comportamento individual; associações par� culares; e liberação de informação ofi cial.

O segundo princípio do código está preocupado com as obrigações gerais dos 
servidores públicos de prestar um serviço sa� sfatório, respeitar os direitos dos colegas 
de departamento, e de se abster de conduta que possa levar a confl itos de interesse 
ou integridade. Na seção do documento que se dedica a esse princípio, fala-se sobre o 
desempenho das atribuições do servidor; respeito aos direitos dos indivíduos; integridade 
e prevenção de confl itos de interesse; e ofertas de presente e gra� fi cação.

O terceiro princípio está preocupado com a obrigação dos funcionários 
públicos em comprometer seu departamento e/ou o serviço público por meio de seu 
comportamento pessoal. Todo o desenrolar do princípio se dedica ao comportamento 
pessoal do servidor público.

Além dos princípios da Nova Administração Pública, a análise de conteúdo permi� u 
revelar que os únicos conteúdos salientados por Palidauskaite que não estão presentes 
no código são: a� vidades fora do ambiente de trabalho; apresentação � sica do trabalho; 
relação com a mídia; mecanismo de aplicação do código; e interação com o público, sendo 
o mais alinhado com o referencial teórico apresentado.
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• Coréia do Sul – Code of Conduct for Maintaining the Integrity of Public Offi  cials

O código criado em 2003 é dividido em proposições gerais; justa performance; 
proibições; criação de um clima saudável no serviço público; medidas contra violação; 
e provisões suplementares. O propósito do código é descrever as normas de condutas a 
serem observadas pelos ofi ciais públicos de acordo com o ar� go 8º do Ato An� corrupção 
da Coréia de Sul.

O documento é composto por ar� gos que versam sobre quais são os � pos de 
pessoas que se confi guram como funcionários públicos e sobre as terminologias centrais 
desenvolvidas por ele; instruções acerca da a� vidade pública; a quem se des� na o código; 
condutas relacionadas a interesses pessoais a serem evitadas; igualdade de tratamento 
entre os usuários da administração pública; proibição do uso de orçamento público para 
fi ns não especifi cados; manipulação polí� ca; proibição de solicitação de negócios pessoais, 
de intervenções a fi m de privilegiar par� culares, de mediação e solicitação à par� cular; 
restrição de transações usando informações públicas; e proibição do uso de propriedade 
pública para ganho pessoal ou lucro.

De forma geral, a análise de conteúdo permite apontar que o documento se 
dedica muito mais a estabelecer quais seriam as a� tudes dos agentes públicos que se 
confi gurariam como corrupção do que se propõe a ser um mecanismo de inspiração à 
conduta é� ca por parte do agente público. A mo� vação, o obje� vo, confl ito de interesses, 
presentes e favores, uso de informações do trabalho, a� vidade polí� ca, conduta na vida 
pessoal, uso da propriedade do Estado, abuso de poder, responsabilidades e interação 
com o público – presentes no estudo de Paulidauskaite – estão presentes no código, além 
do arcabouço próprio da Nova Administração Pública.

• Brasil – Código Profi ssional do Servidor Público Civil do Poder Executi vo federal

O Código Profi ssional do Servidor Público Civil do Poder Execu� vo federal (para os 
órgãos e en� dades da administração pública federal, direta e indireta) foi ins� tuído pelo 
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. Ele é composto pelas regras deontológicas; 
pelos principais deveres do serviço público; pelas vedações ao servidor público; e por 
um capítulo onde se ins� tui a criação das comissões de é� ca. Além dos princípios 
cons� tucionais da administração pública, os quais são exaltados no documento, ainda 
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foi elencado que a ação do servidor público deve ser: digna, decorosa, zelosa, efi ciente 
e administra� vamente moral. Ele também salienta que o servidor não terá que decidir 
somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 
oportuno e o inoportuno, mas, principalmente, entre o honesto e o desonesto, consoante 
as regras con� das no art. 37, caput e parágrafo 4°, da CF/1988.

O documento, ao tratar da matéria de deveres do administrador público, procura 
salientar o porquê daquela disposição, como no seu inciso IX do art. 3º, ao descrever que 
o serviço público deve ser cortês, de boa vontade e cuidadoso, pois tratar mal uma pessoa 
que paga seus tributos, direta ou indiretamente, signifi ca dano moral.

Entre as vedações, estão o uso do cargo ou função para favorecer a si ou a outrem, 
prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou cidadão; conivência com 
infrações ao código; usar de ar� � cios para procras� nar ou difi cultar o exercício regular de 
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; deixar de u� lizar os 
avanços técnicos e cien� fi cos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento 
do seu mister; permi� r que perseguições, simpa� as, an� pa� as, caprichos, paixões ou 
interesses de ordem pessoal interfi ram no trato com o público, com os jurisdicionados 
administra� vos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; pleitear, 
solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer � po de ajuda fi nanceira, gra� fi cação, 
prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou 
qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para infl uenciar outro servidor 
para o mesmo fi m; alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar 
para providências; iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento 
em serviços públicos; desviar servidor público para atendimento a interesse par� cular; 
re� rar da repar� ção pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, 
livro ou bem pertencente ao patrimônio público; fazer uso de informações privilegiadas 
ob� das no âmbito interno de seu serviço, em bene� cio próprio, de parentes, de amigos 
ou de terceiros; apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; dar 
o seu concurso a qualquer ins� tuição que atente contra a moral, a hones� dade ou a 
dignidade da pessoa humana; e exercer a� vidade profi ssional aé� ca ou ligar o seu nome 
a empreendimentos de cunho duvidoso.
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Também são destacadas pelo código as questões de zelo pelo patrimônio público; de 
presteza no atendimento; do horário de trabalho; da harmonia organizacional no respeito 
aos colegas de trabalho; da especifi cação dos deveres e proibições; e da obrigatoriedade 
da criação das comissões de é� ca nos órgãos e en� dades da administração pública federal 
para implementar o código na ins� tuição.

Entende-se que um código serve para es� mular o comportamento é� co no setor 
público, desde que as regras deontológicas e as que fazem referência aos deveres e 
vedações sejam devidamente divulgadas. Assim, a regulação da conduta é� ca dos 
agentes federais versa sobre os temas: atendimento aos usuários; brindes; presentes e 
viagens; conduta pessoal; confl itos de interesses; controle; desempenho; exercício de 
atribuições; favorecimento; hierarquia; local de trabalho; outra a� vidade; par� cipação 
em eventos; patrimônio pessoal; prejuízo ao erário; prestação de contas; publicidade; e 
tráfi co de infl uências. 

A primeira ação para ins� tuir e implantar o Programa de Gestão de É� ca foi 
realizada por meio do decreto em questão. Em 1999, foi criada a Comissão de É� ca 
Pública (CEP); e, em 2001, o decreto sobre a referida comissão foi alterado para dar 
providências sobre o relacionamento das comissões de é� ca de órgãos e en� dades da 
administração federal com a CEP.

O Sistema de Gestão da É� ca do Poder Execu� vo federal, ins� tuído pelo Decreto 
nº 6.029 de 2007, tem como obje� vo a promoção de a� vidades que disponham sobre 
a conduta é� ca no Poder Execu� vo federal por meio de apoio ao desenvolvimento de 
polí� cas públicas. De acordo com seu art. 1º, incisos I, II, III e IV, o Sistema de Gestão 
de É� ca do Poder Execu� vo federal tem como fi nalidade a promoção de a� vidades que 
disponham sobre a conduta é� ca, compe� ndo-lhe: integrar os órgãos, programas e 
ações relacionadas à é� ca pública; contribuir para a implementação de polí� cas públicas, 
tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o 
exercício de gestão da é� ca pública; promover, com apoio dos segmentos per� nentes, a 
compa� bilização e integração de normas, procedimentos técnicos e de gestão rela� vos 
à é� ca pública; e ar� cular ações com vistas a estabelecer e efe� var procedimentos de 
incen� vo e incremento ao desempenho na gestão da é� ca pública do Estado brasileiro. O 
decreto complementou o texto do Decreto nº 1.171/1994 ao ins� tuir o Sistema de Gestão 
de É� ca que trata de questões como sanções aplicáveis aos agentes públicos.
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O documento é cons� tuído pelas disposições acerca da composição da Comissão 
de É� ca, suas competências e como ela deve proceder nas apurações de prá� ca de ato 
em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no 
Código de É� ca Profi ssional do Servidor Público Civil do Poder Execu� vo.

4.2 Análise comparati va quanto aos critérios e elementos centrais

A análise dos códigos dos cinco países foi realizada com base nas categorias 
formuladas por Palidauskaite (2003), além da inclusão dos conteúdos mo� vação, interação 
com o público, incen� vo à elaboração de códigos nos órgãos e en� dades públicas e 
princípios econômicos e do NPM. Essa inclusão se deu devido à natureza das análises 
feitas e ao fato dessas categorias terem emergido dos dados.

Da análise, depreende-se que os cinco países desenvolvem os conteúdos de 
seus códigos de é� ca, em grande parte em torno das mesmas categorias de conteúdo, 
conforme o Quadro 2. Os resultados sinte� zados demonstram que os preceitos da 
Nova Administração Pública estão expressos em todos os códigos de é� ca estudados, o 
que transparece na ampla inserção da efi ciência, efi cácia e efe� vidade, bem como do 
alinhamento com caracterís� cas anteriormente � picas do setor privado, na administração 
pública dos países. 

A visão do cidadão cliente fi ca bastante evidenciada quando o conteúdo de 
“interação com o público” está presente em todos os códigos. Nesse mesmo sen� do, 
fi ca evidenciada a preocupação com os conteúdos relacionados ao uso da função pública 
como forma de favorecimento pessoal, às responsabilidades do agente e à limitação no 
trabalho no que tange ao abuso de poder.
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Quadro 02 | Análise dos conteúdos dos códigos de éti ca

Conteúdo dos códigos de éti ca Reino 
Unido

Estados 
Unidos 

Nova 
Zelândia

Coréia 
do Sul Brasil

Mo� vação
Obje� vo
Princípios gerais de é� ca
Confl ito de interesses
Presentes e favores
A� vidades fora do ambiente de 
trabalho
Uso de informação do trabalho
A� vidade polí� ca 
Conduta na vida pessoal
Uso da propriedade do Estado
Tempo de trabalho
Apresentação � sica do trabalhador
Relação com a mídia
Limitação no trabalho (abuso de poder)
Responsabilidades
Sanções
Mecanismos de aplicação do Código
Interação com o público
Incen� vo à elaboração de códigos nos 
órgãos e en� dades públicas
Princípios econômicos e do NPM
Legenda: 

 Não apresenta o conteúdo 
 Apresenta o conteúdo de forma explícita 
 Apresenta o conteúdo de forma implícita

Fonte: elaboração própria.

Compara� vamente, embora em diferentes aspectos, os códigos analisados estão 
voltados, em grande medida, para sa� sfazer as demandas do NPM. Seja na busca pela 
efi ciência, efi cácia e efe� vidade dos serviços públicos, na orientação do cidadão como 
agente, na transparência ou na preocupação com a des� nação dos recursos públicos – 
especialmente os recursos fi nanceiros – esses documentos estão bastante comprome� dos 
com a inserção de preceitos neoliberais sobre como a administração pública deve ser 
conduzida. Entretanto, não há evidências claras da intenção de inspirar uma conduta é� ca 
no servidor, exceto de forma subje� va no documento do Reino Unido.
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Nesse sen� do, chama a atenção o fato de que a maior parte dos códigos analisados 
não tratam de sanções aos agentes públicos, em contraposição aos achados de Palidauskaite 
(2003), em que dois dos seis países do leste europeu apresentavam esse conteúdo. Chama 
também atenção dado o contexto do NPM valorizar a dimensões de responsiveness que 
envolvem um processo aberto de jus� fi cação pública e responsabilização concreta pelos 
atos que está além da prestação de contas e transparência.

O código do Reino Unido está bastante preocupado em como o cidadão – na condição 
de cliente – receberá os serviços públicos, e procura evidenciar que para se ofertar serviços 
de qualidade é necessário que o servidor público desenvolva suas a� vidades de forma 
íntegra, honesta, obje� va e imparcial. Nele também pode ser observado o encorajamento 
à elaboração de documentos de gestão da é� ca por parte das próprias ins� tuições 
públicas, para que estes estejam mais enquadrados na realidade organizacional.

Por outro lado, o código estadunidense tem grande apelo para a questão da 
idoneidade do agente público e, portanto, à necessidade de seu distanciamento das 
possibilidades de ganhos que possam comprometer seu processo de tomada de decisão 
na administração pública. Esse código, além de defi nir parâmetros para cada setor das 
agências do governo, também frisa a importância da elaboração de códigos de é� ca 
específi cos para cada organização.

A Nova Zelândia apresenta um código voltado para dar visibilidade ao serviço 
público junto à população na crença de que a forma como a sociedade olha para a 
administração pública produz impactos diretamente proporcionais nesta. A forma 
como os servidores públicos lidam com as atribuições produz impactos na sociedade 
como um todo e, portanto, o documento se pretende como um guia de normas gerais 
para os servidores e como uma base para a elaboração de códigos nos órgãos públicos. 
No documento, defende-se que o servidor deve estar adaptado às demandas de 
transparência da sociedade quanto ao serviço público; deve fornecer um serviço de 
qualidade; e deve ter um comportamento pessoal ilibado para não comprometer seu 
departamento e a a� vidade pública como um todo.

O código da Coréia do Sul tem como seu fundamento uma lei an� corrupção, ou 
seja, está distante do propósito inspirador que se pretende de um código de conduta 
é� ca. O código não apresenta os princípios é� cos da administração pública coreana e se 
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desenvolve em torno de ar� gos que pretendem preservar o patrimônio público e evitar o 
uso da propriedade pública para fi ns pessoais.

O diferencial desses códigos, excetuando-se o da Coréia do Sul, é o incen� vo 
à criação de códigos de é� ca nos órgãos e en� dades da administração pública em 
decorrência das par� cularidades das organizações, tanto por suas fi nalidades quanto 
por suas ro� nas administra� vas.

Os conteúdos dos códigos de conduta é� ca que versam sobre a mo� vação do 
código e sobre seu obje� vo também são indispensáveis para um melhor entendimento 
dos mo� vos para a criação dessa norma� va. O entendimento é passo fundamental para 
que os indivíduos possam enxergar o valor das mudanças, e isso também se aplica no 
serviço público.

Segundo Mendes et al. (2010), o sucesso do código depende de que seus valores 
sejam incorporados às polí� cas e regras do órgão ou en� dade, de sua divulgação, dos 
incen� vos vinculados ao comportamento é� co e da é� ca como um dos elementos a 
serem considerados no processo de seleção e treinamento dos funcionários, alinhado ao 
argumento de Gomes (2014).

Portanto, para que um código de é� ca seja efe� vo, é necessário que se lembre de sua 
limitação por ser um instrumento norma� vo que cria um primeiro passo para um sistema 
de gestão de é� ca organizacional, mas que depende dos instrumentos pedagógicos e 
estruturais no processo de mudança da cultura organizacional. 

5 Considerações fi nais

Segundo Sánchez-Vásquez (2003), a realidade do mundo atual apresenta uma 
discrepância entre excesso de poder e escassez de orientação para u� lização de poder, 
gerando assim uma crise é� ca. É diante dessa realidade, e alinhado aos argumentos de 
Mendes et al. (2010), Benedicto et al. (2013) e Marques (2007), que se considera neste 
estudo o código de conduta é� ca como um instrumento de grande valor, especialmente 
para o desenvolvimento da governança no serviço público. 
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Os códigos de é� ca podem ajudar a cumprir importante função na realidade das 
ins� tuições públicas: trazer os valores do Estado Democrá� co de Direito para dentro da 
organização de Estado e aproximar-se dos burocratas de nível de rua. Sua função está 
atrelada a desmis� fi car os princípios é� cos cons� tucionais da administração pública e 
seus desdobramentos no exercício da ação pública, considerando que o serviço público 
tem impacto direto na vida dos cidadãos, inclusive na do servidor, e, por isso, deve ser 
desempenhado visando ao bem comum.

Adicionalmente, deve-se considerar que um dos maiores desafi os encontrados para 
que a administração pública execute suas funções de maneira a promover o bem comum 
é a distância existente entre os agentes públicos de linha de frente e as leis que regem 
suas funções. Conforme indica a literatura estudada, os instrumentos norma� vos criados 
se distanciam da realidade das ro� nas administra� vas dos órgãos e en� dades públicas e, 
até mesmo, podem se tornar paradoxais aos atos administra� vos necessários para que a 
promoção do bem comum ocorra. Adicionalmente, relatórios da OCDE indicam que nem 
a legislação, nem os procedimentos administra� vos e, tampouco os padrões de conduta, 
são de pleno conhecimento do servidor público.

Em linha com o que afi rmam Mendes et al. (2010), a simples existência dos códigos 
de é� ca não é sufi ciente para iden� fi car e enfa� zar os requisitos de comportamento 
é� co e padrões profi ssionais. Ou seja, deve haver um compromisso fi rme em educar e 
treinar as pessoas no espírito do código. Dessa forma, espera-se que os códigos de é� ca 
possam ser não apenas uma fonte de iden� dade organizacional para os indivíduos, mas, 
principalmente, um elemento que integre um sistema de governança pública composto 
por diversos outros instrumentos pedagógicos (C���������; L���, 2013).

A análise aqui desenvolvida revela compara� vamente como as inicia� vas brasileiras 
aproximam-se das inicia� vas internacionais, exceto quando relacionada a determinados 
conteúdos, como: mo� vação; obje� vo; uso da informação de trabalho; a� vidade polí� ca; 
e incen� vo à elaboração de códigos nos órgãos e en� dades públicas. A inexistência 
de conteúdo dessa natureza pode, em parte, explicar o contexto atual brasileiro de 
ques� onamento da integridade é� ca na administração pública. Em especial, o incen� vo à 
elaboração dos códigos no nível organizacional é fundamental para impactar o processo 
de tomada de decisão dos servidores e, portanto, na implementação das polí� cas públicas.
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Como limitação da presente pesquisa, reconhecemos as crí� cas apontadas por 
Subramanian (2001), na qual estudos compara� vos partem de um pressuposto limitado 
no qual a administração pública poderia ser universalmente comparada com base em 
variáveis predeterminadas e dicotômicas. Reconhecemos, portanto, que a perspec� va 
aqui adotada desconsidera aspectos culturais, polí� cos, sociais e de colonialidade que 
explicam as  prá� cas de administração pública nos diferentes países. 

Por fi m, espera-se que a iden� fi cação das categorias de conteúdo dos códigos 
possa servir como orientadora para a revisão e a ampliação dos códigos na administração 
pública brasileira visando ao aprimoramento de seu sistema de governança pública. Da 
mesma forma, sugere-se que estudos futuros considerem: (i) analisar os códigos de é� ca 
específi cos de en� dades da administração pública brasileira, em diferentes áreas de 
polí� ca pública; (ii) comparar os códigos de é� ca de países da América La� na e Portugal; 
(iii) aprofundar a inves� gação dos sistemas de gestão é� ca, principalmente aqueles 
relacionados aos instrumentos e mecanismos pedagógicos e de controle u� lizados em 
diferentes contextos locais, setoriais e nacionais, melhor especifi cando os sistemas 
de governança pública vigentes; (iv) realizar novos estudos sobre código de é� ca que 
considerem aspectos culturais, polí� cos, sociais e de colonialidade. 
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Alinhando governança corporati va e 
gestão: descrição e análise do modelo 
do Banco Central do Brasil1
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A governança se tornou um tópico de interesse nas organizações públicas, porém, o tema é 
rela� vamente novo nos bancos centrais. Assim, para promover uma melhor compreensão sobre o 
tema, este ar� go apresenta um modelo que evidencia a forma como a governança corpora� va e a 
gestão se relacionam no Banco Central do Brasil (BCB). Em sua essência, o conceito de governança 
corpora� va diz respeito ao sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas. O modelo 
foi desenvolvido por meio de uma pesquisa aplicada e organizado em quatro etapas: planejamento, 
pesquisa bibliográfi ca e documental, pesquisa par� cipante para construção do modelo e 
elaboração do relatório fi nal. A etapa da pesquisa par� cipante envolveu servidores do BCB que 
atuam nos temas de governança e gestão da organização. Para a representação do conhecimento, 
u� lizou-se abordagem baseada em aspectos semân� cos. O modelo resultante deste trabalho foi 
empregado para descrever e comunicar os processos de governança e gestão da organização. 
A sua importância reside na capacidade de demonstrar o alinhamento entre a governança e a 
gestão do BCB, o processo decisório, as relações das principais partes interessadas, bem como 
a interdependência dos instrumentos de gestão administrados por diferentes departamentos 
na organização, permi� ndo entender a complexidade do ambiente organizacional mediante a 
iden� fi cação dos seus elementos e da sua semân� ca. 

Palavras-chave: governança corpora� va, bancos centrais, governança e gestão

1 As opiniões expressas neste trabalho são exclusivamente dos autores e não refl etem, necessariamente, a visão do Banco 
Central do Brasil.
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Alineando la gobernanza corporati va y la gesti ón: descripción y análisis del modelo del 
Banco Central de Brasil

La gobernanza se ha conver� do en un tema de interés en las organizaciones públicas, sin 
embargo el tema es rela� vamente nuevo en los bancos centrales. Así, para promover una mejor 
comprensión del tema en estas organizaciones, este ar� culo presenta un modelo que muestra 
cómo la gobernanza corpora� va y la ges� ón están relacionadas en el Banco Central de Brasil 
(BCB). En su núcleo, el concepto de gobernanza corpora� va se refi ere al sistema por el cual 
las organizaciones son administradas y controladas. El modelo se desarrolló a través de una 
inves� gación aplicada y se organizó en cuatro etapas: planifi cación, inves� gación bibliográfi ca y 
documental, inves� gación par� cipante para construir el modelo y preparar el informe fi nal. La 
etapa de inves� gación par� cipante involucró a los empleados de BCB que trabajan en los asuntos 
de gobernanza y ges� ón de la organización. Se u� lizó un enfoque basado en aspectos semán� cos 
para representar el conocimiento. El modelo resultante de este trabajo se usó para describir y 
comunicar los procesos de gobernanza y ges� ón de la organización. Su importancia radica en la 
capacidad de demostrar el alineamiento entre la gobernanza y la ges� ón del BCB, los procesos 
de toma de decisiones, la relación de los principales actores, así como la interdependencia de los 
instrumentos de ges� ón administrados por los diferentes departamentos de la organización, lo que 
permite comprender la complejidad del ambiente organizacional mediante la iden� fi cación de sus 
elementos y su semán� ca. 

Palabras clave: gobernanza corpora� va, bancos centrales, modelo de gobernanza y ges� ón

Aligning corporate governance and management: descripti on and analysis of the Banco 
Central do Brazil model

Governance has become a topic of interest in public organiza� ons, but the theme is rela� vely 
new among central banks. Therefore, to promote a be� er understanding of the subject in these 
organiza� ons, this ar� cle presents a model that shows how corporate governance and management 
are related in the Central Bank of Brazil (BCB). At its core, the concept of corporate governance refers 
to the system by which organiza� ons are run and controlled. The model was developed through an 
applied research and organized in four stages: planning, bibliographic and documentary research, 
par� cipatory research to build the model and prepare the fi nal report. The par� cipatory research 
stage involved BCB employees who work on the organiza� on's governance and management issues. 
An approach based on seman� c aspects was used to represent the knowledge. The model resul� ng 
from this work was used to describe and communicate the governance and management processes 
of the organiza� on. Its importance lies in its ability to demonstrate the alignment between BCB 
governance and management, the decision-making processes, the rela� onship of key stakeholders, 
as well as the interdependence of management tools administered by diff erent departments in the 
organiza� on, making it possible to understand the complexity of the organiza� onal environment 
through the iden� fi ca� on of its elements and seman� cs. 

Keywords: corporate governance, central banks, governance and management
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Introdução

A governança se tornou um tópico de debate e interesse internacional, não apenas 
nos órgãos governamentais, como também no setor corpora� vo e no meio acadêmico. 
Historicamente observa-se que a perspec� va da governança é extremamente relevante 
para o setor fi nanceiro. As crises fi nanceiras na Ásia, na Rússia e em outros países 
atestaram a importância da governança para a estabilidade econômico-fi nanceira. 
Embora as circunstâncias fossem diferentes, os países em crise � nham estruturas de 
governança distorcidas que conduziram à tomada de decisões econômicas inefi cientes 
(W��������, 2000).

Da mesma forma, a recente crise das hipotecas subprime (subprime fi nancial crisis) 
evidenciou diversos problemas, sendo que os mecanismos inadequados de governança 
corpora� va dos bancos têm sido apontados como os principais fatores que contribuíram 
para as adversidades (M�����������, 2012). Observa-se que problemas nos mecanismos 
de governança podem criar condições de risco, que levam as ins� tuições fi nanceiras a 
assumir posições excessivas de riscos, deixando-as vulneráveis, por exemplo. 

A crise das hipotecas subprime provocou debate sobre os obje� vos e a 
estrutura de governança de bancos centrais (K������ et al., 2012). O tema governança 
corpora� va é rela� vamente novo nos bancos centrais. Diversos autores e ins� tuições 
supragovernamentais (Bank for Interna� onal Se� lements – BIS –, Fundo Monetário 
Internacional – FMI – e outros) têm produzido e publicado inúmeros estudos sobre o 
assunto, fazendo com que os bancos centrais evoluam em direção à adoção e difusão das 
melhores prá� cas de governança. 

Um aspecto bastante citado na literatura quando o assunto se refere à 
importância do estudo e pesquisa da governança corporativa diz respeito à sua 
relação com o desempenho das organizações. Conforme Lynn (1997), a importância 
da pesquisa sobre governança está no seu poder de ligar o desempenho a suas causas. 
Por essa razão, um importante objetivo da pesquisa nessa área é a identificação 
da influência dos vários elementos que compõem a ação coletiva no desempenho 
governamental (L��� et al., 2001). 
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A governança corpora� va dos bancos centrais, devido a suas atribuições específi cas, 
difere da governança de outras organizações. As atribuições dos bancos centrais 
usualmente estão associadas à missão de assegurar a estabilidade do poder de compra 
da moeda nacional, bem como promover a efi ciência e o desenvolvimento do sistema 
fi nanceiro de um país (B�����, 2016).

Hilbers e Dalton (1999) enfa� zam a importância dos controles internos e da auditoria 
interna para o aprimoramento da governança corpora� va dos órgãos de regulação. Os 
sistemas de controles internos podem auxiliar os bancos centrais a alcançar os seus 
obje� vos. Segundo os autores, esses sistemas são planejados para fornecer uma razoável 
garan� a para a realização dos obje� vos A auditoria interna é o processo que controla os 
sistemas de controle, por intermédio de revisões regulares das operações e pela emissão 
de pareceres que podem reduzir os riscos dos bancos centrais.

Assim, para promover uma melhor compreensão sobre o tema, o obje� vo deste 
estudo é promover a compreensão e, consequentemente, a adoção de boas prá� cas 
de governança corpora� va e de gestão nas organizações. Para isso, este trabalho 
apresenta um modelo que evidencia a forma como a governança interna e a gestão se 
relacionam, e pode ser u� lizado como uma ferramenta para o entendimento das regras 
de governança e para o fortalecimento da gestão ins� tucional. O modelo é o do Banco 
Central do Brasil (BCB) e aborda aspectos semân� cos como alterna� va às estruturas de 
governança existentes. 

Governança corporati va em bancos centrais

O tema governança corpora� va é rela� vamente novo nos bancos centrais. A 
maior parte deles passou a considerar e implantar as suas prá� cas nos úl� mos dez anos. 
Segundo o Bank for Interna� onal Se� lements (BIS) (2009), uma das tarefas mais di� ceis 
de organização de um banco central é a defi nição da sua estrutura de governança, de 
modo que permita o alcance dos seus obje� vos e a garan� a de responsabilidade por suas 
ações. Em sua essência, o conceito de governança corpora� va diz respeito ao sistema pelo 
qual as organizações são dirigidas e controladas (C������, 1992).
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Segundo Amtenbrink (2005), a governança em um banco central pode ser defi nida 
por três pilares, que juntos formam a base do seu quadro jurídico: independência, 
accountability2 e transparência. Esses três pilares não constroem instantaneamente a 
confi ança da sociedade na ins� tuição, mas são considerados elementos essenciais para 
que se obtenha a inserção social e a credibilidade do banco central ao longo do tempo.

Para Oritani (2010), a estrutura de governança em bancos centrais tem dois 
aspectos: governança corpora� va e governança pública. No primeiro, são considerados 
os elementos de governança usualmente u� lizados como comitês, accountability, 
transparência. No segundo, deve ser estabelecida a relação do banco central (o agente) 
com a sociedade (o principal) e com o representante eleito pelo principal, seja o chefe do 
Poder Execu� vo ou do Poder Legisla� vo. É uma relação mais complexa e que necessita de 
regras claras de accountability (F����; S�����, 2016).

De acordo com Mendzela (2009), para compreender a governança corpora� va 
nessas ins� tuições é importante dis� nguir a governança de polí� cas da governança 
ins� tucional. A primeira refere-se aos processos de governança aplicados sobre as 
defi nições das polí� cas que estão a cargo de um banco central, como, por exemplo, a 
polí� ca monetária, cambial e de estabilidade fi nanceira. A úl� ma refere-se às polí� cas que 
são aplicadas para a gestão da organização.

Essa dis� nção de governança nos bancos centrais também é compar� lhada por 
Koch (2007), que a separa em governança externa e governança interna. O desafi o da 
governança externa lida principalmente com o papel e a função do banco central na 
sociedade propriamente dita, e é, portanto, localizada fi rmemente no domínio da 
economia polí� ca de cada país. O desafi o da governança interna diz respeito à forma como 
o banco central conduz seus negócios, dentro dos parâmetros gerais estabelecidos pelos 
arranjos de governança externos. Para Khan (2016), a governança interna incorpora todos 
os arranjos internos da organização, como: (i) a estrutura; (ii) o processo de tomada de 
decisão; (iii) o gerenciamento de riscos; (iv) os mecanismos de controle; e (v) a auditoria 
interna. Ou seja, todos os arranjos que infl uenciam a tomada de decisão do banco central. 

2 O termo accountability é empregado no trabalho sem tradução, pois não há uma palavra na língua portuguesa que sinte� ze 
o seu signifi cado. Segundo o ECB (2002) e Eijffi  nger e Geraats (2006), accountability relaciona-se à prestação de contas e 
também à responsabilização dos atos.
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Cabe destacar que o BIS (2009) classifi ca as decisões dos bancos centrais em três 
categorias: (i) formulação e implantação de polí� cas (conselho de polí� cas); (ii) gestão 
e administração (conselho de gestão); e (iii) supervisão do desempenho da ins� tuição 
(conselho ou comitê de supervisão). 

O modelo de Lybek e Morris (2004), apresentado na Figura 1, sintetiza quatro 
grandes fatores que, segundo os autores, devem ser considerados em uma estrutura 
de governança consistente de bancos centrais. São eles: (i) fatores específicos do país; 
(ii) objetivos, autonomia e autoridade; (iii) accountability; e (iv) estrutura dos corpos 
de governança.

Figura 1 | Fatores de estrutura de governança para bancos centrais

I- Fatores específicos do país
a. Aceitação das premissas sobre 

autonomia e accountability
b. Desenvolvimento econômico
c. Estrutura do Estado
d. Tradição legisla�va

II- Obje�vos, Autonomia e Autoridade
a. Macro e Micro obje�vos
b. Autoridade e Poderes
c. Autonomia para u�lizar autoridade
d. Mecanismos de resolução de conflitos

III- Accountability para
a. Obje�vos e tarefas
b. Autoridade e poderes
c. Condição financeira
d. Uso eficiente dos recursos

IV- Estrutura dos corpos de governança (*)

(*) Do inglês Governrnr ing bodies

Fonte: adaptado de Lybek e Morris (2004).

Os bancos centrais podem contribuir para os dois primeiros fatores (Fatores 
específi cos do país e Objeti vos, autonomia e autoridade) por meio de sua relação com o 
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Congresso e com a sociedade, de forma a infl uenciar os polí� cos e os cidadãos sobre a 
importância da sua missão. Esses fatores referem-se à governança externa e não dependem 
exclusivamente da ação do banco central. Os bancos centrais também podem atuar 
fortemente nos outros dois fatores (Accountability e Estrutura dos corpos de governança), 
rela� vos à governança interna, adotando prá� cas de governança internacionalmente 
aceitas, bem como aprimorando a composição e o funcionamento dos seus comitês. A 
u� lização de comitês é prá� ca comum em bancos centrais, e diversos autores e organismos 
internacionais já abordaram o tema em inúmeras publicações (S��������, 2004; B�����; 
N�����; L����, 2006; S�����, 2006; C����; M����, 2007). 

As prá� cas e regras de governança propiciam, dentre outros bene� cios, que a 
gestão seja feita com foco nas prioridades defi nidas pela organização e que os tomadores 
de decisão tenham suas ações avalizadas por um arcabouço ins� tucional formalmente 
cons� tuído. Contudo, conforme Lynn et al. (2001), o conceito de governança no setor 
público é usualmente mais complexo do que no setor privado. No setor público, os 
obje� vos e os resultados das transações são menos visíveis e quan� fi cáveis, o poder da 
direção e controle é mais disperso e os obje� vos dos atores são mais variados e muitas 
vezes confl itantes. 

Assim, para o entendimento inequívoco das regras de governança e, 
consequentemente, a sua aplicação para o efe� vo fortalecimento da gestão ins� tucional, 
é importante que fi que evidente para a organização a forma como a governança e a gestão 
organizacional se relacionam. 

A importância de um modelo de governança e gestão

A literatura mostra que a diferença entre governança e gestão ainda não está 
clara e necessita de melhor elucidação (O���, 2009; R��� et al., 2012). Para entender 
as diferentes áreas de foco da governança e da gestão de uma organização, bem como 
os seus relacionamentos e interdependências, é importante uma visão abrangente que 
contemple os seus principais elementos e objetos de gestão. Nesse sen� do, entende-se 
que modelos podem ser empregados para reduzir a complexidade do tema, capturando 
os aspectos relevantes para a sua caracterização e representação.
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Ainda em relação à diferença entre os conceitos de governança e gestão, apresenta-
se a visão de Peterson (2004) e de Van Grembergen e Haes (2009), na área de TI, e de Roth 
et al. (2012), que trata das diferenças e inter-relações entre esses conceitos no âmbito 
de redes interorganizacionais. Para Peterson (2004), a gestão de TI é mais relacionada 
ao presente e aos assuntos internos, enquanto a governança de TI vai além dessas 
questões, também tratando com assuntos externos e outros associados ao futuro. Ou 
seja, com base nesses autores, a gestão refere-se à tomada de decisões em nível tá� co 
e operacional, ao passo que a governança refere-se à criação de um contexto no qual os 
outros podem gerenciar efe� vamente. Roth et al. (2012, p. 112), por sua vez, argumentam 
que a “governança consiste na defi nição de regras, critérios para a tomada de decisão, 
responsabilidades e limites de autonomia e ação dos par� cipantes [...] O seu papel não 
é o de gerir, mas de delimitar a gestão”. Neste caso, segundo os autores, os gestores têm 
liberdade para u� lizar os seus conhecimentos e habilidades, adequando prá� cas para 
atender às estratégias organizacionais.

Há uma variedade de abordagens de modelos na área da governança e da gestão, 
para diferentes � pos de organizações. No setor público brasileiro, cabe destacar a 
publicação recente do Tribunal de Contas da União (T��, 2014) de um referencial básico 
aplicável a órgãos e en� dades da administração pública. O TCU organiza os componentes 
do seu modelo, prá� cas e itens de controle sob a perspec� va de três mecanismos de 
governança: (i) liderança, que se refere ao conjunto de prá� cas de natureza humana ou 
comportamental; (ii) estratégia, que é necessária à boa governança; e (iii) controle, que 
avalia e trata os riscos da execução dos processos organizacionais. Esse modelo tornou-se 
referência no setor público, pois introduziu marcos relevantes para o aprimoramento da 
governança corpora� va de organizações públicas. Contudo, há crí� cas em torno de sua 
abordagem prescri� va-formal, que carece de validação cien� fi ca e de apoio em prá� cas 
da administração pública (C���������; P����, 2018).

Conforme a Deloi� e (2013), o entendimento e as possibilidades em relação à 
governança mudaram ao longo dos úl� mos anos, aumentando as expecta� vas das 
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partes interessadas em relação aos conselhos de administração3, em termos da sua 
responsabilidade e envolvimento no processo de governança das organizações. 

Enquanto o conselho de administração é responsável pela supervisão do processo 
de governança, a gestão é responsável por implementar as polí� cas e procedimentos 
através dos quais a governança ocorre dentro da organização. O conselho de 
administração é responsável pela compreensão - e pelo assessoramento dos gestores 
- dos processos pelos quais a governança ocorre dentro da organização, bem como é 
responsável pelos resultados desses processos. A gestão é responsável pelos processos 
de governança e seu funcionamento, e pelos seus resultados. (D�������, 2013, p.1).

Um modelo de governança para essa compreensão é fundamental, pois apoia o 
conselho e os gestores na consecução de suas funções para a efe� vidade da governança. Os 
modelos de gestão, por sua vez, procuram representar os elementos relevantes de gestão 
e as suas relações com os diversos obje� vos organizacionais. Ou seja, preocupam-se com 
as operações diárias no contexto das estratégias, polí� cas, processos e procedimentos 
estabelecidos pela alta administração. 

Apesar da grande variedade de modelos de governança e de gestão, não é comum 
a existência de propostas de modelos que contemplem ambas as dimensões. Enquanto 
a governança se preocupa com o direcionamento, a gestão se preocupa com a execução. 
A vantagem de um modelo de governança e de gestão relaciona-se à sua capacidade 
de explicitar as relações entre ambos os domínios, em função dos modelos reduzirem 
a complexidade da realidade sob análise a um nível adequado para a sua compreensão. 
Observa-se que algumas organizações demonstram difi culdade em internalizar a 
compreensão da diferença entre os conceitos de governança e de gestão. Além disso, a 
adoção de um modelo único pode promover a realização de estudos e análises sobre os 
efeitos da governança e da gestão no desempenho organizacional.

Para a construção de modelos que representem as relações entre os elementos 
de governança e de gestão de uma organização, entende-se que as redes semân� cas e 
as ontologias são os mais adequados. A seguir, essa abordagem é analisada em detalhes.

3 No caso do BCB, a Diretoria Colegiada trabalha com a estrutura de um colegiado. É composta por oito diretores e um 
presidente, todos eles com direito a voto nos comitês que atuam (Comitê de Polí� ca Monetária – COPOM; Comitê de 
Estabilidade Financeira – COMEF; e Comitê de Governança, Riscos e Controles – GRC). Os seus membros par� cipam de 
processos decisórios de polí� cas e de gestão. 
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A representação do conhecimento com o uso de redes semânti cas e ontologias

Observa-se que as redes semân� cas, ontologias e os mapas conceituais, que são 
técnicas de organização e representação do conhecimento, têm sido empregadas para 
lidar com a compreensão da complexidade de uma determinada realidade e com os 
conceitos presentes em um domínio. Enquanto as ontologias defi nem vocabulários para 
pesquisadores que necessitam compar� lhar informações em algum domínio ou assunto 
(N��; M��������, 2001), as redes semân� cas possibilitam representar qualquer � po de 
conhecimento que pode ser descrito na linguagem natural (L�����n, 1992), para a sua 
visualização e apresentação. As representações semân� cas de conhecimento conhecidas 
como redes semân� cas e mapas do conhecimento também estão alinhadas com a 
defi nição de mapas conceituais (A�����; S������, 2005). Ainda, segundo Canãs e Novak 
(2009), os mapas conceituais são redes semân� cas com representações menos rígidas e 
formais, que não necessitam serem interpretadas por computadores.

É possível verifi car diversas defi nições de ontologia na literatura, sendo que, 
segundo Guarino (1997), uma das mais citadas é a de Gruber (1995, p. 1): “Ontologia é 
uma especifi cação explícita de uma conceituação”. Nessa defi nição, a conceituação pode 
ser entendida como uma “interpretação estruturada de uma parte do mundo que as 
pessoas u� lizam para pensar e comunicar sobre o mundo” (B����, 1997, p. 12). Conforme 
Haidegger et al. (2013), as ontologias atuam como um corpo de conhecimento baseado 
em um vocabulário, que é u� lizado para descrever um domínio. 

Medina Nieto (2003) iden� fi cou certos aspectos essenciais das ontologias, a par� r 
de algumas defi nições existentes: (i) as ontologias são u� lizadas para descrever um 
domínio específi co; (ii) os termos e relações são claramente defi nidos nesse domínio; (iii) 
u� liza-se um mecanismo para organizar os termos (usualmente u� liza-se uma estrutura 
hierárquica); e (iv) há um acordo entre os usuários da ontologia para que o signifi cado dos 
termos seja empregado de forma consistente. Segundo a autora, 

As ontologias podem ser usadas para suportar uma grande variedade de tarefas em 
diversas áreas de pesquisa, como representação do conhecimento, processamento 
de linguagem natural, recuperação de informações, bancos de dados, gestão do 
conhecimento, integração de banco de dados online, bibliotecas digitais, sistemas de 
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informação geográfi ca, recuperação visual de informações ou sistemas mul� agentes 
(M����� N����, 2003, p. 4). 

As redes semân� cas, por sua vez, são formas gráfi cas para a representação do 
conhecimento, que u� lizam nós e arcos interconectados. Conforme Lehmann (1992), 
ideias, eventos, situações ou objetos quase sempre têm a composição de uma estrutura 
e, assim, podem ser representados em uma rede semân� ca, ou seja, por uma estrutura 
correspondente a nodos (desenhos de círculos ou caixas), representando unidades 
conceituais, e ligações (desenhos de setas entre os nodos), representando as relações 
entre essas unidades. Essa representação gráfi ca declara� va é comum a todas as redes 
semân� cas e pode ser empregada para representar conhecimento ou para apoiar sistemas 
automa� zados no raciocínio do conhecimento representado (S���, 1992). 

As redes semân� cas têm sido u� lizadas na Filosofi a, Psicologia e Linguís� ca, mas as 
primeiras implementações computacionais foram desenvolvidas para a área da inteligência 
ar� fi cial (S���, 1992). Elas possuem diversas vantagens como ferramentas para a 
representação do conhecimento, pois são mais fáceis de compreender do que as formas 
lineares (H������; B������, 1997). Na área da computação, observa-se a popularidade 
das redes semân� cas nas aplicações de processamento de linguagem natural, bem como 
nos estudos relacionados à web semân� ca (G���, 2013). 

Segundo Duarte (2011), os pesquisadores que estudam ontologias têm devotado 
atenção aos diversos elementos organizacionais e às suas relações, obje� vando entender 
a complexidade do ambiente organizacional mediante a iden� fi cação dos seus elementos 
e da sua semân� ca. Entretanto, observa-se a existência de poucos trabalhos na literatura 
que abordam a representação do conhecimento de governança e gestão com ontologias, 
redes semân� cas ou mapas conceituais. Em geral, os estudos iden� fi cados envolvem o 
desenvolvimento de modelos semân� cos e de vocabulários nessa área. Em função da 
popularidade das redes semân� cas no campo da tecnologia da informação, os principais 
exemplos apresentados nesta seção provêm dessa área.

Moreira et al. (2008), por exemplo, apresentam uma estrutura para a governança 
da segurança da informação, desenvolvida para mo� var os gestores a empregar melhores 
prá� cas de gestão de segurança em todos os níveis da organização. Para facilitar a 
correlação dos diferentes incidentes de segurança e vulnerabilidades de várias fontes, 
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bem como a gestão da segurança da informação e conhecimento, os autores u� lizam 
duas ontologias que defi nem um vocabulário único de conceitos e relacionamentos: (i) 
ontologia de incidentes de seguranças; e (ii) ontologia de vulnerabilidade. As ontologias 
ajudam a lidar com as difi culdades relacionadas à quan� dade, diversidade e a falta de 
semân� cas na área da governança e da gestão da segurança da informação. Adams 
(2008) descreve o desenvolvimento de uma ontologia de governança da inovação para 
que os pesquisadores e formuladores de polí� cas compreendam os principais conceitos 
desse domínio complexo de conhecimento e a perspec� va transdisciplinar dessa área. 
Brandas (2012) elaborou um modelo de representação formal do conhecimento sobre os 
códigos e princípios de governança corpora� va, para analisar a efe� vidade e a efi ciência 
dos mecanismos de governança e contribuir na o� mização dos processos de governança 
pelas empresas. Souza Neto e Ferreira Neto (2013) desenvolveram um metamodelo 
ontológico para representar as estruturas conceituais do Cobit 4.1 de governança de TI 
para a avaliação desse modelo. O estudo de Brandis et al. (2014), por sua vez, apresenta 
um modelo de governança de serviços de TI na nuvem, com foco em aspectos semân� cos 
para viabilizar e facilitar a aplicação desse modelo. 

Apesar das ontologias fornecerem descrições conceituais que são frequentemente 
u� lizadas por computadores para pesquisa, troca de informações e processamento 
semân� co, o desenvolvimento de ontologias em áreas específi cas depende de especialistas, 
com conhecimento e experiência em determinados domínios, e de um processo longo e 
trabalhoso de análise, síntese, abstração e revisão (C��� et al., 2012). Segundo Salem 
e Alfonse (2008), que estudaram as diferenças entre as redes semân� cas e ontologias 
para a representação de conhecimento na área médica, as ontologias são técnicas mais 
robustas para a representação do conhecimento e, deste modo, mais adequadas para o 
desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento.

Hartley e Barnden (1997) ressaltam que a capacidade das redes semân� cas de 
representação de estruturas de conhecimento deve ser mais bem explorada.  Embora o 
seu aspecto visual seja reconhecido, este não tem sido estudado de forma mais ampla. 
De acordo com Salem e Alfonse (2008), as redes semân� cas são mais fáceis de visualizar 
e os conhecimentos relacionados podem ser agrupados de forma mais simples. Assim, 
neste trabalho, a técnica das redes semân� cas foi escolhida para descrever o modelo 
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de governança e gestão do BCB, na forma de conceitos e relacionamentos entre esses 
conceitos (mapa conceitual) para comunicar o entendimento das principais relações entre 
os dis� ntos objetos de gestão e de governança da organização.

Metodologia

Quanto à natureza, esta pesquisa é classifi cada como aplicada; quanto à forma 
de abordagem, é qualita� va; e quanto aos fi ns, é descri� va. É aplicada porque obje� va 
promover a compreensão e a adoção de boas prá� cas de governança corpora� va e de 
gestão. É qualita� va pelo foco no estudo do fenômeno e do seu signifi cado. É descri� va 
porque busca analisar, observar e registrar aspectos que envolvem fatos ou fenômenos 
relacionados à governança e gestão do BCB, sem manipulá-los. De acordo com Sampieri 
et al. (2006), a pesquisa descri� va busca especifi car propriedades e caracterís� cas 
importantes de qualquer fenômeno que se analise. 

Quanto aos procedimentos técnicos, pode ser classifi cada como bibliográfi ca, 
porque foi elaborada a par� r de material já publicado, como ar� gos cien� fi cos, livros e 
outros documentos disponibilizados no sí� o do BCB; é documental por trabalhar com 
documentos internos do BCB que têm valor cien� fi co para o obje� vo proposto no estudo; 
e, também, adotou como estratégia a pesquisa par� cipante, pois houve envolvimento dos 
pesquisadores e pesquisados no processo de pesquisa (G��, 2008).

O estudo foi organizado em quatro etapas: planejamento, pesquisa bibliográfica 
e documental, pesquisa participante para construção do modelo e elaboração do 
relatório final.

Na etapa de planejamento foi defi nido o escopo da pesquisa e foram delineadas 
as etapas necessárias à sua execução. Na fase de pesquisa bibliográfi ca foram estudados 
ar� gos acadêmicos e livros relacionados ao tema proposto. Na pesquisa documental 
foram coletados e analisados documentos internos da organização como, por exemplo, o 
regimento interno, votos da diretoria e manuais técnicos. 
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Este estudo iniciou-se em 2013, quando o TCU solicitou aos dirigentes máximos 
de suas áreas jurisdicionadas que o relatório de gestão referente ao exercício de 2012 
evidenciasse as estruturas de governança das organizações, explicitando as instâncias 
dessas estruturas. Assim, para o atendimento dessa demanda, foi desenvolvido um 
modelo de governança, com base na estrutura de representação u� lizada pelo Ins� tuto 
Brasileiro de Governança Corpora� va (IBGC, 2009), que foi sendo aprimorado ao longo dos 
anos. Desse modo, surgiu a ideia de estender o modelo para a incorporação de aspectos 
relevantes da gestão da ins� tuição. 

A etapa da pesquisa par� cipante envolveu servidores do BCB, principalmente 
aqueles lotados no Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão (Depog). Vale 
ressaltar que o principal desafi o para o desenvolvimento do modelo de governança e gestão 
descrito neste estudo foi a iden� fi cação de aspectos relevantes a serem incorporados 
e a defi nição da forma para a sua representação. Nesse aspecto, foi importante a 
par� cipação e contribuição dos par� cipantes nas ofi cinas de trabalho em que foram 
discu� das a governança e a gestão no BCB, que contribuíram para o desenvolvimento do 
modelo proposto com sua experiência e conhecimento nesse tema. Foram realizados seis 
encontros, com a par� cipação média de cinco servidores. Em cada encontro discu� ram-se 
os principais elementos de governança e gestão e suas relações. Cada encontro iniciava 
com um resumo sucinto das discussões anteriores e apresentação parcial do modelo. 

Nas reuniões, foram u� lizados conceitos recuperados da literatura sobre governança 
e gestão do referencial básico de governança do TCU (T������� �� C����� �� U����, 
2014) e dos documentos internos para representar a estrutura de governança e gestão do 
BCB. Como se pode verifi car na próxima seção, no modelo estão presentes os atores da 
governança interna e externa do banco, além dos principais elementos de gestão.  

O modelo de governança e gestão do Banco Central do Brasil

Como resultado da observação e da consulta a documentos da organização, o primeiro 
passo para a elaboração do modelo de governança e gestão foi o desenvolvimento de uma 
representação sucinta, com a descrição dos principais componentes da sua estrutura. 
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Esse modelo baseia-se na estrutura de representação u� lizada pelo Ins� tuto Brasileiro de 
Governança Corpora� va (IBGC, 2009) para o sistema de governança das organizações. O 
resultado da primeira versão do modelo foi publicado no Relatório de Gestão do BCB, no 
1º semestre de 2013, sendo que uma versão mais recente desse modelo, reproduzida na 
Figura 2, pode ser verifi cada no sí� o do Banco Central do Brasil (BCB, 2016).

Figura 2 | Estrutura de governança do Banco Central do Brasil
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Fonte: BCB (2016, p. 81).
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Conforme se observa na Figura 2, o triângulo inver� do do modelo (BCB, 2016):

[...] evidencia os principais atores externos que zelam pela governança da organização 
(sociedade, CMN, Ministério da Fazenda4, Ministério Público, CRSFN, Poderes Execu� vo, 
Legisla� vo e Judiciário, órgãos de controle e auditoria independente). No triângulo não 
inver� do da estrutura, por sua vez, são tratadas as questões de gestão. Desse modo, 
controle e gestão estão separados. Os elementos presentes no retângulo central 
(Presidente, Diretoria Colegiada, Comitês, Auditoria Interna, Ouvidoria, Corregedoria, 
Procuradoria-Geral e Secretaria-Execu� va) asseguram o elo entre os atores externos e 
a gestão da organização (B���� C������ �� B�����, 2016, p. 80).

Os atores que compõem o modelo foram categorizados em atores externos, 
organismos internacionais e atores internos. Também, cabe ressaltar que a base do 
triângulo da gestão (triângulo não inver� do) descreve os principais processos da 
organização e faz referência à estrutura organizacional e à cadeia de valor do BCB.

Com base no modelo, foi desenvolvida uma rede semân� ca na forma de um mapa 
conceitual para evidenciar a relação entre os principais conceitos de governança e de 
gestão da organização. Esse mapa conceitual, que representa o modelo de governança 
e gestão do BCB, é descrito nas subseções a seguir u� lizando-se as perspec� vas de 
observação da governança externa e interna. Os componentes do modelo, por sua vez, 
estão organizados nos triângulos inver� dos, que representam a governança e a gestão 
do BCB, e no elemento central, que faz o elo entre os agentes de governança e gestão, 
conforme mostra a Figura 2. 

Governança externa do BCB

Esta perspectiva destaca as relações do BCB com as estruturas e os setores 
de diferentes esferas, com foco na formulação e na implementação das políticas, 
bem como o atendimento das demandas da sociedade. A Figura 3 evidencia os 
componentes do modelo que orientam as ações do BCB para o atendimento de suas 
funções e obrigações legais. 

4 Atual Ministério da Economia.
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Figura 3 | Direcionadores que norteiam as ações do BCB
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Fonte: elaboração própria.

Observa-se que as ações do BCB são consistentes com a execução da polí� ca 
econômico-fi nanceira es� pulada pelo Poder Execu� vo, ao qual está vinculado e 
subordinado. O Ministério da Economia formula e executa a polí� ca econômica brasileira 
e o CMN formula a polí� ca da moeda e do crédito, obje� vando a estabilidade da moeda e 
o desenvolvimento econômico e social do país. Conforme o BCB (2016), o relacionamento 
entre o BCB e o Parlamento contempla respostas a pleitos formais e informais oriundos 
do Poder Legisla� vo, como os requerimentos de informação de autoria dos deputados 
e senadores. O CRSFN, órgão colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura do 
Ministério da Economia, tem como competência julgar, em segunda e úl� ma instância, os 
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recursos e interpostos das decisões rela� vas à aplicação de penalidades administra� vas 
pelo BCB. Os órgãos de controle Tribunal de Contas da União (TCU), que exerce a fi scalização 
contábil, fi nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a Controladoria-Geral da 
União (CGU), responsável pela função correcional e pela prevenção e combate à corrupção, 
executam ações de auditoria no BCB. 

No grupo dos atores externos, há organismos que atuam em nível internacional e 
emitem recomendações relevantes na área de atuação do BCB. Essas recomendações podem 
infl uenciar o aprimoramento dos instrumentos de regulação e de supervisão empregados 
pela ins� tuição, bem como das prá� cas de governança corpora� va (BCB, 2016).

A Figura 4 apresenta a relação do BCB com a sociedade, que é componente essencial 
da sua governança para o alcance sustentável das metas da ins� tuição. O envolvimento 
da sociedade é alcançado mediante a prá� ca con� nua dos princípios de governança, 
principalmente os princípios da transparência e da prestação de contas (BCB, 2016). 
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Figura 4 | A relação do BCB com a sociedade
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Fonte: elaboração própria.

O BCB relaciona-se diretamente com o cidadão, prestando informações sobre 
diversos assuntos de seu interesse. São informações sobre as regras de funcionamento do 
Sistema Financeiro Nacional e de seus agentes e sobre as a� vidades e produtos da própria 
ins� tuição, que envolvem cadastros e sistemas de informação man� dos pelo BCB, meio 
circulante, indicadores econômicos e fi nanceiros, câmbio e capitais internacionais (BCB, 
2016). No âmbito da sociedade, cabe destacar o Sistema Financeiro Nacional (SFN) como 
um grande interessado nas ações do BCB. Neste caso, leva-se em consideração o interesse 
cole� vo do SFN, de forma a preservar sua existência e sua funcionalidade (BCB, 2016).
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Figura 4 | A relação do BCB com a sociedade
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O BCB relaciona-se diretamente com o cidadão, prestando informações sobre 
diversos assuntos de seu interesse. São informações sobre as regras de funcionamento do 
Sistema Financeiro Nacional e de seus agentes e sobre as a� vidades e produtos da própria 
ins� tuição, que envolvem cadastros e sistemas de informação man� dos pelo BCB, meio 
circulante, indicadores econômicos e fi nanceiros, câmbio e capitais internacionais (BCB, 
2016). No âmbito da sociedade, cabe destacar o Sistema Financeiro Nacional (SFN) como 
um grande interessado nas ações do BCB. Neste caso, leva-se em consideração o interesse 
cole� vo do SFN, de forma a preservar sua existência e sua funcionalidade (BCB, 2016).

Governança interna do BCB

Esta dimensão do modelo, representada na Figura 5, expõe como os recursos 
da organização são dirigidos, controlados e avaliados. É o principal componente 
do sistema de governança do BCB. O Presidente e os Diretores formam a Diretoria 
Colegiada, órgão colegiado responsável pelo direcionamento estratégico do BCB. Seu 
papel é ser o elo entre os agentes de governança (governança externa) e a gestão 
da organização. Dentre as competências da Diretoria Colegiada, destacam-se (BCB, 
2016): (i) fixar, em reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a meta da Taxa 
Selic; (ii) definir e aprovar as orientações e diretrizes estratégicas para a atuação do 
Banco Central; (iii) formular, acompanhar e controlar as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN). 
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Figura 5 | O elo entre a governança e a gestão do BCB
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Fonte: elaboração própria.

A auditoria interna, ouvidoria, corregedoria, procuradoria-geral e secretaria-
execu� va desempenham papel fundamental na governança do BCB, assegurando o 
controle interno da ins� tuição, o canal de comunicação com a população, a prevenção e a 
apuração de irregularidades atribuídas a servidores, a assessoria jurídica e representação 
no exercício do procuratório judicial e extrajudicial, respec� vamente. Por sua vez, os 
comitês são órgãos colegiados que auxiliam a alta administração no processo decisório, 
com o aproveitamento de experiências diferenciadas. 



Rosalvo Ermes Streit e Fernando de Abreu Faria

 | 351Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 330-363 abr/jun 2020

A estrutura e funcionamento dos comitês se encontram em norma� vos específi cos. 
Cabe destacar os comitês de polí� cas: (i) Comitê de Polí� ca Monetária (Copom), com 
a atribuição de executar a polí� ca monetária; e (ii) o Comitê de Estabilidade Financeira 
(Comef), com o obje� vo de avaliar a estabilidade fi nanceira e defi nir as diretrizes e as 
estratégias do BCB para a mi� gação do risco sistêmico no Sistema Financeiro Nacional; 
e os comitês de gestão: (i) Comitê Estratégico de Gestão Pessoas (CGP), com a fi nalidade 
de desenvolver a gestão de pessoas do BCB; (ii) Comitê de Governança de Informações 
(CGI), com o propósito de implementar a Polí� ca de Governança da Informação do BCB, 
possibilitando o aumento de efi ciência na gestão de dados e minimizando os riscos 
operacionais; (iii) Comitê de Projetos Corpora� vos (CPC), com a responsabilidade de 
apreciar as proposições de projetos corpora� vos e propor a priorização e o balanceamento 
dos projetos; (iv) Comitê Execu� vo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), 
com a fi nalidade de deliberar sobre a transposição de recursos fi nanceiros de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC); e (v) a Comissão de É� ca, que promove a adoção e 
a aplicação das normas do Código de É� ca Profi ssional do Servidor Público Civil do Poder 
Execu� vo federal e do Código de Conduta dos servidores do Banco Central.

Esta perspec� va do modelo também evidencia os mecanismos de governança que 
promovem o apoio do público e fortalecem a credibilidade necessária para a condução 
da polí� ca monetária e a polí� ca de estabilidade fi nanceira. As prá� cas de accountability
ajudam a legi� mar a autonomia do Banco Central, angariando o apoio do público e 
das partes interessadas para a sua autonomia e fortalecimento de sua credibilidade. A 
transparência procura garan� r que as ações do BCB sejam facilmente detectadas, suas 
polí� cas sejam de fácil compreensão e seus pronunciamentos sejam isentos de erros ou 
enganos. A experiência internacional mostra que a transparência, processos de tomada 
de decisão em grupo e polí� cas de comunicação são, atualmente, áreas de maior 
preocupação nos bancos centrais.

Um aspecto importante de conexão entre a governança e a gestão do BCB é o processo 
de planejamento estratégico. A Figura 6, que apresenta o ciclo de gestão do BCB, é u� lizada 
para a compreensão desse processo (BCB, 2016). O planejamento estratégico tem o obje� vo de 
estabelecer um foco para a atuação da ins� tuição e orientar as ações para o atendimento das 
suas funções e obrigações legais. Tem como referência os desafi os iden� fi cados, as mudanças 
ocorridas nos ambientes interno e externo e as orientações emanadas da alta administração.
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O processo se inicia com a revisão das orientações estratégicas (missão 
ins� tucional, visão de futuro, valores organizacionais, obje� vos estratégicos). A lógica 
do plano estratégico pauta-se nos obje� vos e direcionamentos estratégicos defi nidos 
corpora� vamente, os quais orientam as áreas e unidades do banco no planejamento 
das suas ações (projetos, inicia� vas e a� vidades de relevância estratégica). Essas ações 
impactam e moldam os processos de trabalho que são gerenciados sob a perspec� va de 
uma cadeia de valor. Os resultados são monitorados e subsidiam ações para a priorização 
da u� lização dos recursos disponíveis, bem como promovem aprimoramentos nas 
prá� cas de gestão de pessoas e induzem mudanças na cultura organizacional. As equipes 
pautam-se nas atribuições defi nidas no regimento interno, nos limites de ape� te ao 
risco e no orçamento disponível para a realização das ações e execução dos processos 
de trabalho (BCB, 2016).
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Figura 6 | Ciclo da gestão do BCB
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Fonte: BCB (2016, p. 34).
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Durante um ciclo de execução do planejamento estratégico, novas ações podem 
surgir. A Diretoria Colegiada revisa periodicamente a agenda de trabalho do BCB, 
garan� ndo a dinâmica e a avaliação con� nua da estratégia, até o estabelecimento de um 
novo ciclo de planejamento estratégico. Os componentes do ciclo de gestão da Figura 6 
estão detalhados no modelo de governança e gestão do BCB nas Figuras a seguir. 

A Figura 7 mostra o papel do Comitê de Projetos Corpora� vos (CPC) no 
direcionamento dos projetos corpora� vos para o alcance dos obje� vos estratégicos do 
BCB. Os processos de trabalho estão organizados de forma a atender a missão ins� tucional 
e a estrutura hierárquica das a� vidades é representada na visão de uma cadeia de valor. 

Figura 7 | Os projetos corporati vos e a cadeia de valor
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Fonte: elaboração própria.

A cadeia de valor do BCB relaciona de forma lógica todos os processos, 
proporcionando maior clareza para a avaliação de oportunidades de melhoria dos 
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processos e produtos entregues à sociedade. Além disso, a cadeia de valor está se 
tornando base comum de conexão entre diferentes domínios de gestão do BCB, como: 
gestão de riscos corpora� vos; gestão do programa de capacitação; gestão de conteúdo 
para a comunicação organizacional; e governança da informação. 

O Comitê de Gestão de Pessoas (CGP), apresentado na Figura 8, contribui para a 
ar� culação e envolvimento das áreas do BCB nas discussões relacionadas às polí� cas de 
recursos humanos. O principal obje� vo é a integração da gestão de pessoas com os outros 
processos de gestão do BCB. Todos os servidores podem par� cipar enviando sugestões 
e crí� cas. O CGP defi ne diretrizes para temas relacionados à avaliação de desempenho 
individual, gestão do clima organizacional, sucessão, processo de mobilidade de servidores 
e concurso público, dentre outros. 

Figura 8 | A gestão de pessoas
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Fonte: elaboração própria.
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O Plano Anual de Capacitação e a Escola de Lideranças são programas de 
desenvolvimento profi ssional permanente e con� nuado dos servidores do BCB, por 
meio do alinhamento de competências. Contemplam ações educacionais, de curto prazo, 
promovidas pelo BCB (turmas fechadas) ou oferecidas pelo mercado (turmas abertas). A 
Escola de Lideranças visa formar gerentes de acordo com o perfi l de liderança defi nido 
pelo BCB. O perfi l de liderança é uma síntese profi ssional sobre o que se espera, em 
termos de competências, de um gestor.

Dentre as inicia� vas de governança com foco na gestão, também se destacam a 
gestão da cultura e do clima organizacional, representados na Figura 9. 

Figura 9 | Gestão da cultura e do clima organizacional
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Fonte: elaboração própria.

A gestão da cultura promove os valores organizacionais do órgão, como a Semana 
da Cultura Organizacional, evento anual de refl exão da prá� ca dos valores e de formas de 
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fortalecimento. As pesquisas de clima organizacional e de líderes também fazem parte 
da agenda do BCB. Os resultados da pesquisa de clima permitem verifi car a percepção 
dos servidores sobre as polí� cas, prá� cas e os procedimentos de gestão organizacional, 
e desenvolver ações que impactem posi� vamente a mo� vação, a sa� sfação e o 
desempenho do trabalho. A avaliação de líderes proporciona uma visão da atuação 
das lideranças, fornecendo feedback aos gestores sobre a sua gestão e promovendo o 
desenvolvimento organizacional.

Considerações fi nais

O obje� vo principal deste trabalho é promover a compreensão de boas prá� cas de 
governança corpora� va e de gestão nas organizações públicas e, consequentemente, a sua 
adoção. Para facilitar o entendimento do processo decisório e a interdependência entre as 
diferentes áreas, assim como a relação das principais partes interessadas, foi apresentado 
o modelo de governança e gestão do BCB. Os resultados da análise do modelo possibilitam 
observar: (i) a estrutura de governança; (ii) os direcionadores que norteiam as ações da 
organização; (iii) a relação com o ambiente externo; (iv) a relação entre os processos de 
governança corpora� va e de gestão, com destaque ao desdobramento do planejamento 
estratégico nos níveis tá� cos e operacionais e o papel dos comitês de polí� cas e de gestão 
como principais elementos de conexão; (v) o ciclo de gestão; (vi) o direcionamento dos 
projetos corpora� vos e o papel da cadeia de valor; (vii) os processos de gestão de pessoas, 
cultura e do clima organizacional. 

O modelo u� liza redes semân� cas na forma de um mapa mental. Isso permi� u aos 
par� cipantes das ofi cinas específi cas a representação intui� va do modelo, na forma de 
conceitos e seus relacionamentos. Cabe destacar que são escassos na literatura nacional a 
explicitação de um modelo detalhado de alinhamento de governança corpora� va e gestão. 
Desse modo, este estudo preenche essa lacuna de pesquisa, contribuindo com o método 
para a descrição e análise da relação entre governança e gestão e com o desenvolvimento 
de novas abordagens e pesquisas nessa área, considerando sobretudo a especifi cidade 
das organizaç õ es da administração indireta - como é  o caso do BCB. 
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Em termos de limitações do estudo, ressalta-se que a visualização das redes 
semân� cas, apesar das vantagens do seu uso para explicitar associações entre conceitos, 
pode gerar inferências incorretas. Ou seja, neste trabalho, a compreensão das estruturas 
das redes depende de descrições apuradas sobre as relações entre os seus elementos, 
sendo que nem todas as associações foram devidamente exploradas. Ainda, o trabalho 
não realiza uma análise crí� ca do modelo, como a relação do seu conteúdo com os fatores 
de estrutura de governança para bancos centrais verifi cados na literatura (Figura 1). 

No caso do BCB, destaca-se que o modelo apresentado neste estudo foi desenvolvido 
durante o ciclo do planejamento estratégico 2010-2015 e empregado para descrever 
e comunicar os seus processos de governança e gestão no órgão. A representação dos 
instrumentos de gestão permi� u demonstrar a importância do relacionamento dos 
diferentes departamentos que administram os diversos instrumentos de gestão existentes. 
O ciclo de gestão (Figura 6), por exemplo, foi empregado para facilitar a compreensão 
do desdobramento da estratégia e a sua relação com os principais processos de gestão, 
principalmente aqueles tratados por diferentes unidades organizacionais. Além disso, o 
modelo auxiliou o BCB nas apresentações dos seus processos de governança e gestão a 
outros órgãos, nacionais e internacionais. Com base nessa experiência, entende-se que 
a descrição do modelo na forma de redes semân� cas pode ajudar outras organizações, 
em especial do setor público, na refl exão sobre suas regras e prá� cas de governança 
corpora� va e de gestão para o seu aprimoramento.

Para trabalhos futuros, sugere-se avaliar o potencial efetivo do uso de redes 
semânticas para a evidenciação e promoção de boas práticas de governança corporativa 
e de gestão nas organizações, e de que forma a construção dessas estruturas pode 
ser aprimorada para facilitar a comunicação e o envolvimento dos servidores na 
adoção das referidas práticas. Além disso, propõe-se aos pesquisadores da área de 
governança corporativa o desenvolvimento de uma ontologia com a definição de 
um vocabulário comum que facilite a intepretação das informações e promova o seu 
compartilhamento entre os servidores, partes interessadas e sistemas computacionais 
(interoperabilidade semântica). 
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Par� ndo da noção de intelectuais do campo das Ciências Sociais como intérpretes do mundo social 
e da polí� ca, o ar� go tem como foco analí� co a par� cipação de cien� stas sociais em debates 
polí� cos promovidos pela Câmara dos Deputados por meio das audiências públicas. O enfoque 
teórico adotado é o da Sociologia Polí� ca. Os debates são entendidos aqui como uma forma 
de serviço público prestado pelos pesquisadores convidados, a par� r do compar� lhamento de 
conhecimentos especializados no âmbito da agenda legisla� va. As audiências públicas cons� tuem 
um importante instrumento de trocas argumenta� vas e fontes de informação para subsidiar as 
decisões dos parlamentares. Para tanto, foram entrevistados antropólogos, cien� stas polí� cos 
e sociólogos que par� ciparam de debates no contexto legisla� vo ou que acompanham tais 
discussões. As conclusões indicam um olhar crí� co desses atores, focado em duas abordagens: 
(a) os impactos e efeitos posi� vos do uso da experti se intelectual no campo polí� co; e (b) nas suas 
limitações, devido à superfi cialidade e uso instrumental dos debates, principalmente no caso das 
audiências públicas.
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Parlamento de saberes: la actuación de cien� fi cos sociales en los debates en la Cámara 
de los Diputados como una forma de servicio público

Par� endo de la noción de intelectuales del campo de las Ciencias Sociales como intérpretes del 
mundo social y de la polí� ca, el ar� culo se centra en la par� cipación de los cien� fi cos sociales en 
los debates polí� cos promovidos por la Cámara de Diputados por medio de audiencias públicas. 
El enfoque teórico adoptado es el de la sociología polí� ca. Los debates se en� enden acá como 
una forma de servicio público prestado por los inves� gadores invitados, a par� r del intercambio 
de conocimientos especializados en el marco de la agenda legisla� va. Las audiencias públicas 
cons� tuyen un importante instrumento de intercambios argumenta� vos y fuentes de información 
para subsidiar las decisiones de los parlamentarios. Para ello, fueron entrevistados antropólogos, 
cien� fi cos polí� cos y sociólogos que par� ciparon de debates en el contexto legisla� vo o que 
acompañan tales discusiones. Las conclusiones indican una mirada crí� ca de estos actores, 
enfocada en dos abordajes: (a) los impactos y efectos posi� vos del uso de la experiencia intelectual 
en el campo polí� co; y (b) en sus limitaciones, debido a la superfi cialidad y el uso instrumental de 
los debates, principalmente en el caso de las audiencias públicas.

Palabras clave: debates legisla� vos, audiencias públicas, Poder Legisla� vo

Parliament of knowledge: the role of social scienti sts in debates in the Chamber of 
Deputi es as a form of public service

Star� ng from the no� on of intellectuals from the Social Sciences fi eld as interpreters of the social 
world and poli� cs, the ar� cle focuses on the par� cipa� on of social scien� sts in poli� cal debates 
promoted by the Chamber of Depu� es through public hearings. The theore� cal approach adopted 
is that of Poli� cal Sociology. The debates are understood here with a form of public service provided 
by the invited researchers, from the sharing of exper� se within the legisla� ve agenda. Public 
hearings are an important tool for argumenta� ve exchanges and sources of informa� on to support 
the decisions of parliamentarians. To that end, anthropologists, poli� cal scien� sts and sociologists 
who par� cipated in debates in the legisla� ve context or accompanying such discussions were 
interviewed. The conclusions indicate a cri� cal view of these actors, focused on two approaches: 
(a) the impacts and posi� ve eff ects of the use of intellectual exper� se in the poli� cal fi eld; and (b) 
in its limita� ons, due to the superfi ciality and instrumental use of the debates, especially in the 
case of public hearings.

Keywords: legisla� ve debates, public hearings, Brazilian Legislature 
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Introdução

O parlamento cons� tui essencialmente um órgão de mediação polí� ca entre o 
Estado e as diversas instâncias da sociedade civil (Weber, Arendt, Durkheim, Habermas). 
Nas diferentes formas de mediação, destacam-se os debates sobre os temas da 
agenda legisla� va. A promoção de tais discussões é entendida como um serviço 
público especializado, ancorado em informações e conhecimentos de várias áreas 
especializadas. Um exemplo disso são as audiências públicas e os seminários temá� cos, 
que funcionam como fóruns para trocas argumenta� vas entre os parlamentares e 
diferentes interlocutores da sociedade. A par� cipação de especialistas é vista como uma 
forma de prestação de serviço público tanto ao parlamento quanto à sociedade que será 
afetada pelas decisões legisla� vas.

Com base nesses pressupostos mais amplos, o obje� vo do ar� go é analisar a percepção 
dos cien� stas sociais sobre as eventuais contribuições e limitações da par� cipação de 
representantes da experti se intelectual do referido campo nos debates promovidos pela 
Câmara dos Deputados. A jus� fi ca� va para tal enquadramento decorre de levantamento 
empírico preliminar de que há uma expressiva presença de antropólogos, sociólogos e 
cien� stas polí� cos nas audiências públicas, seminários e demais eventos des� nados a 
discu� r temas relacionados a assuntos como eleições, reforma polí� ca, direitos humanos, 
segurança pública, educação, saúde, meio ambiente, cultura,  juventude, entre outros.1

A análise parte da noção de Bauman (2010) de que os intelectuais do campo das 
Ciências Sociais atuam como intérpretes do mundo social e da polí� ca, cujo discurso é 
pautado pela racionalidade crí� ca, que alberga as controvérsias e as lógicas contraditórias 
para a formação de regimes de verdade. Tanto os cien� stas sociais quanto os atores 
polí� cos, ao par� ciparem do debate polí� co, acionam variados princípios orientados para 
a formação de opinião, posto que os regimes de reforço ou de conversão de opinião são 
inerentes às a� vidades polí� cas (A�����, 2000). Ademais, tanto a polí� ca quanto as Ciências 
Sociais operam com um � po próprio de verdade, que não tem pretensão de validade 
universal, embora haja o obje� vo de persuasão. É o que Giddens (2009) defi ne como 
verdade hermenêuti ca, entendida como aquela que é aberta à discussão e ao pluralismo, 
isto é, passível de controvérsias, devido às várias possibilidades de interpretação. 
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Cada área de conhecimento opera com regimes específi cos de verdade, segundo 
as análises de Hannah Arendt (2000) e Anthony Giddens (1995). As Ciências Exatas e as 
Ciências da Natureza, por exemplo, operam com verdades monológicas, em razão da 
estabilidade e duração dos fenômenos cien� fi cos observados. Dessa observação derivam 
leis e padrões que orientam o fazer cien� fi co em termos de longa duração. Ao contrário, 
tanto a polí� ca quanto as Ciências Sociais lidam com fenômenos mul� facetados, plurais 
e polissêmicos, que estão em permanentes transformações, o que impede que sejam 
ancoradas em teorias monológicas, mas em abordagens diversifi cadas e às vezes até 
contraditórias. O foco da análise aqui proposta é, portanto, a par� cipação de cien� stas 
sociais nos debates legisla� vos.

Antes da análise apresentamos uma breve abordagem sobre a experti se intelectual 
das Ciências Sociais e suas possíveis contribuições nas arenas de debate polí� co, a par� r 
da perspec� va teórica de Zigmunt Bauman, Jürgen Habermas, Pierre Boudieu e de 
outros autores que tratam de questões relacionadas à atuação de cien� stas sociais na 
esfera pública, em especial no debate polí� co. Na sequência, a fi m de tornar mais claros 
os procedimentos metodológicos adotados, incluímos uma seção metodológica com a 
descrição detalhada da pesquisa. 

A experti se intelectual das Ciências Sociais e as arenas de debate políti co

Segundo Chauí (2006, p. 20), para serem reconhecidos como tais, os intelectuais 
devem atender a alguns requisitos, como pertencer a um campo intelectualmente 
autônomo, independente do poder religioso, polí� co e econômico. Além disso, precisam 
respeitar as leis par� culares desse campo. Precisam ainda “manifestar sua perícia e 
autoridade específi cas numa a� vidade polí� ca exterior ao campo par� cular de sua a� vidade 
intelectual”. Precisam ainda “permanecer produtores culturais em tempo integral sem se 
tornar polí� cos. Apesar da an� nomia entre autonomia e engajamento, é possível mantê-
los simultaneamente”, tendo em vista sua vocação para intervir cri� camente no espaço 
público (C����, 2006, p.20). 

Bauman (2010) ressalta que essa vocação intelectual no campo das Ciências 
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Sociais não é estanque e apresenta diferentes confi gurações ao longo do tempo. 
Com base nesse pressuposto, o autor trata de dois � pos históricos de intelectuais: os 
intelectuais legisladores e os intelectuais intérpretes. Para o autor, o intelectual legislador, 
� pico da modernidade, � nha a função de árbitro nos casos de controvérsias e opiniões 
divergentes. Tais intelectuais eram portadores de uma autoridade legi� mada pelo próprio 
conhecimento, que lhes permi� a chegar a um “juízo moral válido”. Exerciam, portanto, 
um papel decisivo para a manutenção e o aperfeiçoamento da ordem social. Além disso, 
atuavam como metaprofi ssionais, “responsáveis pela formulação de regras de proceder 
e pelo controle de sua aplicação correta”, o que implicava a validação ou invalidação de 
crenças sustentadas em vários momentos da sociedade (p. 20).  O intelectual intérprete, 
por sua vez, � pico da era pós-moderna, exerce o papel de “facilitar a comunicação entre 
indivíduos, atuando como uma espécie de negociador” (B�����, 2010, p. 20). 

Apesar da dis� nção entre os dois � pos de intelectuais, o autor ressalta que a 
estratégia pós-moderna não implica o fi m ou a eliminação da moderna. “Ao contrário, 
ela não pode ser concebida sem a con� nuação desta úl� ma”, numa dinâmica de 
interdependência entre os intelectuais parciais e os intelectuais gerais, vistos pela opinião 
pública como homens de conhecimento:

Ao mesmo tempo em que a estratégia pós-moderna envolve o abandono das 
ambições universalistas da própria tradição dos intelectuais, ela não desdenha as 
ambições universalistas dos intelectuais quanto à sua própria tradição; eles mantêm 
aqui sua autoridade metaprofi ssional, legislando sobre as regras de procedimento 
que possibilitam arbitrar controvérsias de opinião e fazer afi rmações de vocação 
vinculante (B�����, 2010, p. 21).

Uma das funções dos cien� stas sociais na atualidade, segundo Bauman, seria “lutar 
contra absolu� smos parciais locais com a mesma energia com a qual seus predecessores 
lutaram por um absolu� smo ‘imparcial’ universal” (B�����, 2010, p. 179). O autor 
argumenta que, “em um mundo pluralista não há nenhum sistema inconteste de defi nição 
da realidade”. Caso contrário, “o mundo pluralista se transformaria em um absolu� smo 
múl� plo” (B�����, 2010, p. 178). O conhecimento especializado e as habilidades 
discursivas são dois aspectos destacados por Bauman em termos de atuação dos 
intelectuais como mediadores de controvérsias e agentes de um consenso competente, 
por meio da conversação civilizada. “A arte da conversação civilizada é algo de que o 
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mundo pluralista necessita com premência. Ele só pode negligenciar essa arte às suas 
expensas. Conversar ou sucumbir” (B�����, 2010, p. 197).

Independentemente da acepção u� lizada e do contexto, o fato é que, segundo 
Bauman, é inegável a responsabilidade moral dos intelectuais do campo das Ciências 
Sociais, vistos como homens de conhecimento. Visão compar� lhada por Almeida (2015, p. 
266), que defende a função contemporânea das Ciências Sociais, que consiste em “desvelar 
as aparências em busca daquilo que produz a aparência”. Por essa razão e devido à sua 
vocação intelectual crí� ca, além de agenciadora de uma racionalidade cole� va, “a Ciência 
Social tem o papel de afi rmar a verdade contra a inverdade, e julgar o que é injusto e 
o que é justo. Essa é uma a� vidade crí� ca, que é sempre possível mesmo quando não 
sabemos mais precisamente o que por no lugar do que existe” (p. 267). Em suma, como 
resume Tanguy (2012, p. 39), trata-se de uma forma de “mobilizar conhecimentos para 
agir racionalmente sobre o mundo social”.

Controvérsias ocorrem nas dinâmicas alimentadas pelo debate público, o qual 
pressupõe pluralismo, ou seja, a pluralização de universos divergentes de discursos 
(H�������, 1999; 2002). As múl� plas visões sobre uma mesma questão discu� da na 
esfera pública devem se pautar, segundo a abordagem habermasiana, pela racionalidade 
comunica� va, ou seja, as controvérsias devem ser tratadas sem coerção moral, em um 
ambiente comunica� vo capaz de ins� tuir um consenso racionalmente construído. Isso 
implica um clima de debate no qual os par� cipantes superem suas concepções inicialmente 
subje� vas e parciais em favor de um acordo racionalmente mo� vado (H�������, 2002). 

Em suma, nessa perspec� va, quanto mais livres e seguros os indivíduos se sen� rem, 
no que se refere à exposição de seus argumentos, mais as controvérsias prosperam, 
levando ao que Bauman (2010, p. 177) denomina de “exacerbação das controvérsias” ou 
“a pluralidade histórica das verdades”. Afi nal, complementa: “em um mundo pluralista, 
não há nenhum sistema inconteste de defi nição da realidade” (p. 178). Por outro lado, 
o autor alerta para o risco de o pluralismo se transformar em absolu� smo múl� plo, ou 
seja, as controvérsias são regidas por lógicas autoritárias de argumentação e construção 
de consensos. 

Para que efe� vamente haja pluralismo, segundo Bauman (2010), não basta a 
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coexistência de visões diferentes e um rela� vo clima de liberdade de opinião. O pluralismo, 
em sua visão, vai além disso:

O pluralismo é a existência de múl� plas estruturas de referência, cada qual com 
seu próprio esquema de compreensão e seus próprios critérios de racionalidade. 
Pluralismo é a coexistência de posições comparáveis e rivais que não se podem 
conciliar. Pluralismo é o reconhecimento de que diferentes pessoas e diferentes 
grupos vivem, literalmente, em mundos diferentes (B�����, 2010, p.178).

Cada vez mais a esfera pública assume papel relevante nas dinâmicas de visibilidade 
e discu� bilidade sobre denúncias e causas públicas, inserindo os diversos atores na 
construção argumenta� va em torno das questões suscitadas pela repercussão das 
controvérsias. Isso favorece a formação de diversos � pos de comunidades discursivas e 
comunidades de interesse, que passam a mobilizar diferentes modalidades de recursos 
crí� cos em seus modos de apresentar suas crí� cas e jus� fi cações, nas diferentes cadeias 
de mediação proporcionadas pela atuação cada vez mais ramifi cada das mídias digitais. 
Afi nal de contas, 

En nuestras sociedades todos los actores disponem, en eff ecto, de capacidades 
crí� cas, y puedem movilizar, aunque sin duda de manera desigual según la situación, 
recursos crí� cos que ponen en prá� ca en el curso de sus ac� vidades co� dianas. 
En ese sen� do, estas sociedades pueden ser califi cadas como sociedades crí� cas 
(B��������, 2000, p. 260).

Bauman (2010, 2015) refere-se a uma crise nos debates públicos, com o 
“desaparecimento ou redução das arenas voltadas para a deliberação pública e polí� ca 
(2015, p.120). A despeito dessa crise, o autor aponta as Ciências Sociais como instâncias 
de saberes diretamente conectados à esfera pública e às experiências humanas. Assim, 
os cien� stas sociais, com sua experti se discursiva e a perícia � pica de quem consegue 
olhar para a realidade e seus contextos, podem contribuir para ampliar o foco dos 
debates, “num mundo saturado de opiniões que se opõem e que mutuamente corroem 
sua veracidade real ou suposta” (B�����, 2015, p.105). Em perspec� va similar, Bourdieu 
(1998, p.11) também defende a inclusão da doxa intelectual na esfera pública. Em sua 
opinião “não há verdadeira democracia sem verdadeiro contrapoder crí� co. O intelectual 
é um contrapoder, e de primeira grandeza”. Por essa razão, 

creio que todo o mundo teria muito a ganhar se a lógica da vida intelectual, da 
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argumentação e da refutação, se estendesse à vida pública. Hoje, é a lógica da polí� ca, 
da denúncia e da difamação, da ‘sloganização’ e da falsifi cação do pensamento do 
adversário que se estende muitas vezes à vida intelectual (B�������, 1998, p.12). 

O lugar de fala dos especialistas é associado a um lugar neutro, do ponto de vista 
discursivo (B�������; B��������, 2008; P����, 2009; P������, 2013). Para os autores, os 
chamados lugares neutros são espaços de produção discursiva abertos às controvérsias, 
sem adesão a uma perspec� va argumenta� va determinada, a exemplo das universidades, 
ins� tutos de pesquisa e similares. Interessa aos atores desses espaços a negação do 
caráter ideológico dos saberes por eles produzidos e suas respec� vas representações do 
mundo. “São espaços criados para a troca de ideias, de informações e de temas entre 
agentes sociais dos campos mais diversos. Assumem a forma de colóquios, reuniões e 
comissões” (C����������, 2012, p. 92).

Convém ressaltar que confere maior legi� midade a tais discursos uma prosa do 
mundo considerada desideologizada e aberta às crí� cas e controvérsias. Trata-se dos 
espaços � picos da doxa intelectual, cuja legi� midade é reforçada exatamente pela negação 
do pensamento único e abertura ao pluralismo de perspec� vas crí� cas. Conforme Pinzani 
(2013), os especialistas assumem vários avatares no debate público, seja como cien� stas 
polí� cos, sociólogos, antropólogos etc. Pinzani (2013, p. 156) destaca ainda a função 
informa� va dos experts nos debates públicos. “Em outras palavras: trata-se de abrir 
os olhos das pessoas para a realidade, para que tomem consciência dela”. Essa função 
informa� va e de esclarecimento é realizada pelo expert, que informa os interessados 
sobre os interesses envolvidos, as questões subjacentes e os métodos mais adequados 
para a discussão, conforme critérios cien� fi cos obje� vos.

O capital simbólico dos lugares neutros é a credibilidade técnica ou expertocracia
(P������, 2013). Por essa razão, os parlamentares costumam convidar especialistas 
para os debates legisla� vos por eles protagonizados. Aqui cabem algumas observações 
acerca dessa estratégia dos parlamentares de u� lizarem argumentos de especialistas 
para legi� mar o debate polí� co, como parte do regime de opinião caracterizado pela 
racionalidade e discussão, o que confere o princípio de autoridade, com papel especial 
para os intelectuais nesse sen� do (H�������, 1994),

Cumpre ressaltar que os especialistas são convidados pelos deputados, o que já 
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indica que o conhecimento perito ou especializado (expert knowledge) pode ser u� lizado 
para cons� tuir discursos fortes2, a fi m de inspirar confi ança pública no trabalho das 
comissões que promovem os debates. Afi nal, os agentes do discurso especializado são 
portadores de um poder simbólico, cujo capital é a credibilidade técnica, respaldada pelas 
lógicas adversárias (K��� �� L��a, 2010)3. O debate polí� co, por sua vez, segundo a visão 
do autor citado, é pautado pela lógica do contraditório, cuja caracterís� ca principal é 
a polarização entre teses. Isso difere do conhecimento cien� fi co, baseado na premissa 
de que é a autoridade do argumento e não o argumento de autoridade que defi ne o 
des� no das disputas. Como veremos adiante, os parlamentares recorrem à autoridade do 
argumento dos especialistas para reforçarem o argumento de autoridade deles próprios, 
como forma de controlar os debates polí� cos. 

Por outro lado, Pinzani (2013) argumenta que, respaldado no discurso da tecnocracia 
ou na expertocracia, 

o homem polí� co que toma suas decisões com base no saber especializado dos 
experts não é responsável pessoalmente por elas, pois são a consequência lógica da 
aplicação prá� ca de tal saber. Isso signifi ca, em primeiro lugar, a despersonalização 
da polí� ca. O polí� co se torna um simples técnico que reage a fatores externos ao 
adotar as medidas necessárias. Seu espaço de manobra é extremamente reduzido 
e seu lugar pode ser tomado, a qualquer momento e sem nenhum problema, por 
outro técnico –    sob condição de que este disponha do mesmo saber que aquele 
(P������, 2013, p. 160).

Nessa ordem de ideias, é oportuna uma breve menção aos conceitos de 
conhecimento perito e de experti se, posto que ambos permeiam a análise aqui proposta. O 
conhecimento perito (expert knowledgent) é considerado parte integrante das sociedades 
modernas (G������, 1991). Esse � po de conhecimento faz parte dos sistemas peritos, ou 
seja, “sistemas de excelência técnica ou competência profi ssional que organizam grandes 
áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje” (G������, 1991, p. 35). 
Segundo o autor, o funcionamento dos sistemas peritos requer confi ança dos usuários na 

2 No sen� do usado por Goff man (1974) e Bourdieu (1998), ou seja, um discurso a serviço da ordem dominante, a fi m de 
legi� mar e manter situações sociais, polí� cas ou econômicas.
3 Trata-se das lógicas � picas do debate acadêmico, pautado pelo debate racional e divergente. São as lógicas de produção 
de verdades fundadas “em consensos provisórios sobre fatos que se constroem pela refl exão e a explicitação das diferentes 
perspec� vas dos envolvidos, em processo de argumentação demonstra� va, que visa ao convencimento de todas as partes 
legí� mas envolvidas” (K��� �� L���, 2010, p. 29).
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auten� cidade do conhecimento perito que eles aplicam, algo que as pessoas não podem, 
em geral, conferir por si próprias. Há, portanto, um elemento de fé ou crença pública no 
funcionamento de tais sistemas por parte da população. Como afi rma Giddens, o que 
existe é uma fé em princípios técnicos e impessoais que regem o funcionamento desses 
sistemas abstratos, não necessariamente nas pessoas que realizam as tarefas necessárias 
para o funcionamento dessas a� vidades. Para Giddens, “a natureza das ins� tuições 
modernas está profundamente ligada ao mecanismo de confi ança em sistemas abstratos” 
(1991, p. 87). 

A experti se está diretamente vinculada aos sistemas peritos e ao conhecimento 
especializado. Trata-se de “um atributo ao mesmo tempo individual e social” (T�������; 
F�����, 2018, p. 221). Além disso, complementam os autores: a experti se “é específi ca de 
um domínio e de um contexto. Ser especialista signifi ca ser especialista em algo” (p. 223). 
Isso signifi ca que a experti se faz parte de um corpo de conhecimento especializado que 
defi ne os saberes peritos, o capital intelectual e a autoridade profi ssional (R���, 2007). 
O processo de aquisição de experti se é relacional e socialmente construído, fruto de um 
intenso processo de socialização e internalização de paradigmas, prá� cas e experiências 
(C������; E����, 2007). O capital de experti se e perícia profi ssional permite aos especialistas 
acesso a espaços privilegiados de atuação profi ssional, a exemplo dos debates legisla� vos, 
e isso capitaliza e legi� ma ainda mais sua experti se, revertendo-se em reconhecimento 
público (V��������, 2009).

Questões metodológicas

Defi nido o escopo teórico, convém descrever as estratégias metodológicas u� lizadas. 
Além da pesquisa bibliográfi ca, foi realizada uma pesquisa documental que resultou no 
levantamento sobre a quan� dade de cien� stas sociais que par� ciparam de audiências 
públicas e seminários temá� cos realizados pelas comissões permanentes da Câmara 
dos Deputados no período em estudo (2000-2017). Os dados foram fornecidos pelo 
Departamento de Comissões (Decom), após solicitação por e-mail. Os dados pesquisados 
compreendem os seguintes aspectos: quan� dade de cien� stas sociais que par� ciparam 
dos debates no período; sexo; área de formação; e tema dos debates. Esses dados estão 
sistema� zados na parte inicial da análise dos dados, nos Quadros 1 e 2. 
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Após o levantamento de dados, realizamos um total de 35 entrevistas em duas 
etapas e com dois públicos dis� ntos. Primeiramente foram realizadas 10 entrevistas 
estruturadas com servidores da Câmara que trabalham diretamente com a organização 
dos debates promovidos pelas comissões permanentes, principalmente as audiências 
públicas e os seminários legisla� vos (Apêndice 1). O obje� vo dessa primeira fase das 
entrevistas foi compreender os critérios de seleção dos cien� stas sociais convidados 
para os debates legisla� vos. O critério de seleção dos servidores foi um tempo mínimo 
de cinco anos de trabalho numa comissão permanente, na área de preparação e 
realização dos eventos (audiências públicas e seminários temá� cos). Devido à natureza 
das informações e o vínculo ins� tucional, o acordo com os servidores entrevistados foi 
de garan� a de anonimato.

A inclusão desses servidores se jus� fi ca pelo elevado nível de envolvimento deles 
nas a� vidades das comissões que promovem os debates. Tais servidores são agentes 
burocrá� cos que atuam nos bas� dores polí� co-ins� tucionais, mas nem por isso são 
desprezíveis do ponto de vista de uma pesquisa qualita� va de natureza compreensiva. 
Aliás, convém lembrar aqui a perspec� va de Bourdieu (2011) sobre o campo burocrá� co 
e a formação dos espíritos de Estado, uma vez que, para o autor, a burocracia também 
é uma estrutura polí� ca e exerce importante papel, especialmente nos parlamentos, 
como mostram estudos específi cos sobre as assessorias de ins� tuições legisla� vas 
(C���������, 2019).

A segunda etapa de entrevistas foi realizada com 25 cien� stas sociais que 
par� ciparam de debates legisla� vos. Nesse caso as entrevistas semiestruturadas foram 
realizadas em diversas circunstâncias, em função das próprias dinâmicas de par� cipação 
dos cien� stas sociais nos eventos e, também, pela difi culdade de acesso direto a eles. 
Mesmo assim, foram realizadas algumas entrevistas presenciais, durante os próprios 
eventos (5). As demais foram aplicadas conforme a preferência dos entrevistados, ou seja, 
por telefone (2) ou por e-mail (18). As entrevistas foram realizadas no fi nal de 2016 e início 
de 2017 (Apêndice 2), com o obje� vo de apreender as percepções dos próprios atores 
desse debate. No caso dos cien� stas sociais, nenhum dos entrevistados pediu anonimato. 
O critério de seleção foi a par� cipação do entrevistado em pelo menos uma mesa de 
debate nos quatro anos anteriores à pesquisa.
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A análise das entrevistas se pautou por uma abordagem qualita� va, cujo respaldo 
metodológico é o princípio sociológico de pesquisa compreensivista, mais especifi camente 
apoiado no pressuposto metodológico de Anthony Giddens (2009) de que existe um 
processo de dupla hermenêuti ca nesse � po de pesquisa. Isso signifi ca que o conhecimento 
sociopolí� co passa primeiro pela análise da percepção dos próprios agentes envolvidos, 
no caso, os entrevistados. Em segunda instância é que passa pelo olhar dos pesquisadores. 
Esse foi o princípio metodológico que orientou a pesquisa.

Para atender a esse propósito, o procedimento mais indicado é a leitura e releitura 
das entrevistas na íntegra, a fi m de apreender os argumentos acionados e entender as 
explicações e jus� fi cações dos atores entrevistados, conforme orienta o próprio Giddens 
(2009), ao tecer considerações sobre procedimentos metodológicos orientados por esse 
desenho de pesquisa. Por essa razão, não u� lizamos soft wares disponíveis para a análise de 
conteúdo. Tais ferramentas são úteis para estudos que fazem levantamentos qualita� vos 
com outras propostas que não a perspec� va compreensivista no sen� do mencionado 
acima. Geralmente, são estudos focados no repertório u� lizado pelos entrevistados, nos 
termos-chave mais citados, entre outras alterna� vas relacionadas a mapeamentos de 
conteúdos (R������, 2015; V�����, 2019).

Mapeamento da parti cipação dos cienti stas sociais nos debates legislati vos

Um levantamento sobre a par� cipação dos cien� stas sociais nos debates legisla� vos 
no período de 2000 a 2017 mostra que há predomínio de representantes do campo da 
Ciência Polí� ca, com 61,55%, como mostra o Quadro 1. Em segundo lugar está a Sociologia, 
com 26,40%, seguida da Antropologia (12,10%).4 A maior quan� dade de cien� stas polí� cos 
se deve à natureza da agenda e ao próprio período estudado, que compreendeu o debate de 
assuntos diretamente relacionados com as engrenagens eleitorais e par� dárias, a exemplos 
dos diversos ciclos de discussão sobre reforma polí� ca e eleitoral, a revisão da Lei dos 
Par� dos Polí� cos (1995), a Lei Geral das Eleições (2012), a Lei da Ficha Limpa (2012), Lei 
An� corrupção (2013), entre outras. O mapeamento também mostra que há predomínio de 

4 Os dados são rela� vos ao período de 2000 a 2017 e foram fornecidos pelo Departamento de Comissões da Câmara. O ano 
de 2000 se jus� fi ca por ter sido o ano em que as informações passaram a ser centralizadas e divulgadas no portal da Câmara.
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homens em todas as áreas, com maior concentração na Ciência Polí� ca (Quadro 1).

Quadro 1 | Parti cipação dos cienti stas sociais por área

Áreas Número de parti cipações %

1 Ciência Políti ca 2.400 61,55

Cien� stas polí� cos 2.171 55,68

Cien� stas polí� cas 229 5,87

2 Sociologia 1.031 26,40

Sociólogos 881 22,60

Sociólogas 226 6,40

3 Antropologia 469 12,10

Antropólogos 249 6,40

Antropólogas 229 5,65

Total 3.8995 100

Fonte: elaboração própria, com dados fornecidos pelo Departamento de Comissões da Câmara, 2017..

Em relação aos temas, predominam aqueles relacionados a eleições e par� dos 
polí� cos, como mostra o Quadro 2. Em segundo lugar estão os direitos humanos. 
Entre os demais temas de maior peso no debate polí� co com a par� cipação 
de cien� stas sociais, estão ainda: educação e cultura; segurança pública; meio 
ambiente; trabalho, emprego e previdência; e juventude. A par� cipação de 
sociólogos e antropólogos se dá principalmente nas temá� cas relacionadas a 
direitos humanos e minorias. Esse dado se jus� fi ca pela reconhecida atuação 
desses intelectuais na análise de controvérsias sobre essa agenda, na qual eles 
atuam segundo o modelo de intelectuais como intérpretes, segundo os termos de 
Bauman (2000) anteriormente mencionados.

Quadro 2 | Parti cipação dos cienti stas sociais por temas

5 É necessário esclarecer que o total de 3.899 se refere a par� cipações e não a indivíduos. Assim, um mesmo cien� sta social 
pode ter par� cipado várias vezes ao longo do período de 2000-2017. Não foi possível obter dados precisos acerca do total 
de indivíduos, pois cada comissão fazia seus registros de forma diferente, sem padronização.
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Tema Cienti stas 
políti cos Sociólogos Antropólogos Total

1 Eleições e par� dos polí� cos 368 113 - 381

2 Direitos humanos e minorias   39 194 49 242

3 Educação e Cultura   27   74 40 141

4 Segurança pública   86   86 15 187

5 Meio Ambiente 179   15 31 125

6 Trabalho, emprego e previdência   62   48 09 119

7 Juventude   83   30 - 113

8 Comunicação   18 39 11 68

9 Cidades   36 16 12 64

10 Administração pública   03 36 21 60

11 Economia   23 32 1 56

12 Polí� ca externa 127 19 7 53

13 Saúde   27 17 07 51

14 Indústria e comércio   18 13 02 43

15 Esportes e lazer   23 09 - 32

16 Agricultura, pecuária e pesca   02 09 23 34

17 Ciência, tecnologia e inovação   06 16 02 24

18 Assistência Social   01 08 06 15

19 Religião   12 - - 12

20 Consumo   03 05 - 08

21 Turismo   02 01 3 06

TOTAL 2.400 1.031 469 3.899
Fonte: elaboração própria.
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A escolha dos convidados

A primeira parte da análise se des� na a compreender os critérios para a seleção dos 
cien� stas sociais convidados para os debates. A primeira constatação, unânime nos relatos 
dos servidores entrevistados, é o protagonismo parlamentar na seleção e indicação dos 
especialistas, pelos mais variados mo� vos, como revela um dos entrevistados6:

Existem casos em que o próprio deputado cita o pesquisador em discurso no 
plenário, seja para cri� car a opinião do especialista, seja para reforçar. Quando é 
para reforçar, é comum que o deputado indique o acadêmico para uma audiência 
pública. Nesse caso nem sempre o deputado conhece o especialista, mas o fato de 
ter gostado da opinião dele, tem muito peso. E isso é muito comum. E acontece 
de o especialista fi car até agradecido ao deputado por ter sido convidado, 
principalmente quando se trata de jovens acadêmicos ou de professores de 
universidade menores, do interior do país.

O relato acima reforça a tese de que a experti se é relacional e socialmente construída, 
conforme discu� do anteriormente. O caráter relacional aqui se destaca pelas interações 
com a fi nalidade de reforço de certas tendências de opinião, que se estabelecem pela 
simpa� a e afi nidade, conforme destacou o entrevistado. Apesar do protagonismo dos 
parlamentares, os especialistas passam a ter acesso a espaços privilegiados de discussão 
pública, o que reforça seu capital de experiência e sua reputação.

As entrevistas mostram que não há padrões generalizáveis e que se trata de 
processos negociados no co� diano ou de disposições incorporadas pelas equipes 
burocrá� cas, a depender de vários fatores como: o perfi l do parlamentar, a autoridade 
cien� fi ca dos convidados, as eventuais relações entre os parlamentares e os convidados, 
além da natureza do tema e das próprias circunstâncias rela� vas à conjuntura legisla� va, 
conforme relata outro servidor:

Os critérios variam muito. Em alguns casos é porque se trata de um pesquisador 
renomado e respeitado fora da Câmara. Então, o cara é a autoridade naquele 
assunto. Nesses casos, ninguém ques� ona a indicação dele. Mas há casos em que os 
nomes são vetados porque o pesquisador é persona non grata na Casa, por ser visto 
como um opositor ideológico de um determinado deputado, de um par� do, de um 
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líder, do secretário de comunicação da Casa ou mesmo do Presidente da ins� tuição. 
Isso geralmente é sabido entre nós e a gente mesmo cuida para evitar problemas.

O conhecimento tácito aparece aqui como um elemento importante no trabalho 
especializado de assessoria parlamentar. Esse conhecimento tá� co também é considerado 
na literatura como uma forma de experti se, pois é adquirido a par� r da socialização 
profi ssional, por meio de a� vidades altamente especializadas e da convivência com os 
agentes burocrá� cos e polí� cos (C������; E����, 2007). Giddens (1991) é outro autor que 
também valoriza muito o conhecimento tá� co, como um guia que orienta as ações dos 
sujeitos no mundo social.

Outro aspecto a ser destacado na análise é que os relatos apontam para uma gama de 
mecanismos de controle de opinião nos debates legisla� vos, com um amplo repertório de 
categorias na� vas nesse sen� do. Há informantes que usam termos como “censura”, “controle”, 
“mando”, “vigilância ideológica”, entre outros, conforme mostra um dos depoimentos:

Existe censura e vigilância ideológica em todas as áreas da Casa, desde uma 
audiência pública, um debate na TV, ou um seminário. Todo � po de opinião na Casa 
tem controle sim, seja de forma direta ou indireta. Tudo precisa ser autorizado por 
um deputado ou alguém de confi ança dele, mesmo as coisas mais simples e banais. 
A gente sempre procura se resguardar, pois é comum de se ouvir depois de uma 
opinião publicada que não agradou a um parlamentar: ‘quem autorizou’? Por isso 
quem trabalha com isso já sabe como agir.

Mais uma vez percebemos a força do conhecimento tácito e a atuação das equipes 
de assessoria como intérpretes do pensamento e anseio dos parlamentares no que 
se refere ao escopo temá� co dos debates, ou seja, o que será enfa� zado e o que será 
silenciado. Constamos aqui um regime discursivo de pluralismo disciplinado, regulado 
pelas percepções tá� cas dos assessores, em consonância com o que eles acreditam que 
poderá agradar ou desagradar os parlamentares. Nos termos de Bauman (2010), podemos 
concluir que os assessores e técnicos atuam como intérpretes das controvérsias internas 
ao parlamento, enquanto os especialistas convidados para os debates atuam como 
intérpretes das controvérsias públicas ou publicizadas.
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O discurso dos entrevistados nos leva a deduzir que eles admitem a existência de 
um habitus burocrá� co moldado pela experiência e as prá� cas de controle de opinião e de 
vigilância ideológica. Na linguagem dos servidores, esse habitus se manifesta sob a forma 
de uma constante vigilância co� diana. “O que eu acho mais forte e mais generalizada 
é a censura prévia, ou seja, aquela percepção que já faz parte do modo de pensar dos 
servidores”, relata um dos informantes. 

Segundo essa interpretação, “nem precisa de uma proibição explícita de um diretor, 
de um chefe de gabinete ou mesmo de um deputado”, complementa o mesmo entrevistado. 
Em sua avaliação, “já sabemos que se as opiniões de um certo cien� sta polí� co não são 
bem-quistas pelo presidente da Casa ou pelo relator da comissão, não podemos convidá-
lo”. Os servidores se referem ainda às informações de bas� dores, que são compar� lhadas 
pelos colegas da burocracia. Um exemplo citado foi o planejamento de um seminário 
sobre liberdade de expressão, no qual “antes de passarmos a lista de convidados para o 
nosso diretor, um colega alertou que um dos convidados � nha publicado um ar� go em 
um blog cri� cando a TV Câmara e o próprio diretor de comunicação da época. Na mesma 
hora, o nome dele foi subs� tuído por outro convidado”.

Durante as entrevistas houve quem afi rmasse de forma generalizada que “o 
controle de opinião existe em todos os níveis, até no caso dos próprios deputados. São 
poucos os que podem opinar livremente sobre o que quiserem”. Mas no caso específi co 
de convidados externos, observa-se que há uma escala de controles, “dependendo da 
área e do teor de polêmica envolvida no debate”, conforme relatam os informantes. 
“Existem casos em que o próprio secretário de comunicação da Casa, que atualmente é 
um deputado, verifi ca tudo e veta os nomes e temas de discussão a critério dele e daquilo 
que ele pensa que poderia desagradar o Presidente da Câmara”, relata outro servidor. 
Outros entrevistados tendem a rela� vizar a vigilância ideológica, ao argumentarem que 
“as situações variam, em função do perfi l dos dirigentes”:

Já � vemos presidentes que nunca exerceram controle explícito e nem se sen� ram 
ofendidos se um cien� sta social emite uma opinião crí� ca sobre o Legisla� vo 
ou sobre os deputados. Mas há períodos em que o perfi l e o es� lo de gestão do 
presidente in� mida as pessoas, a ponto de se cancelar debates, de se vetar nomes 
de convidados ou de evitar fazer determinados � pos de pergunta aos convidados, 
porque já sabemos que ‘cabeças vão rolar’ na mesma hora”.
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Mas também registramos depoimentos que negam essa perspec� va da vigilância 
ideológica ou do controle de opinião, com jus� fi cações que adotam uma visão de que 
prá� cas de controle seriam inevitáveis e inerentes ao universo ins� tucional. “Eu não 
diria que haja censura na Câmara. Não chamaria de censura o que parece ser comum e 
corriqueiro, não só aqui, mas em qualquer ins� tuição, seja pública ou privada. Eu chamaria 
de controle”, relata um dos depoentes, com a seguinte complementação: “Acho legí� mo 
esse � po de controle, caso contrário vira anarquia”. Nessa linha de raciocínio, tais prá� cas 
são naturalizadas e até defendidas, como sendo parte do processo polí� co: “além disso, 
os deputados vivem de fazer polí� ca. Portanto não se pode querer impedir que eles façam 
polí� ca”. Assim, “convidar um especialista cuja opinião vai fortalecer o ponto de vista e a 
atuação de um parlamentar é fazer polí� ca. Não há nada errado nisso. Estranho é se isso 
não acontecesse em uma casa polí� ca”, argumentou o entrevistado. 

Segundo esse enquadramento argumenta� vo, faz parte desse jeito de “fazer polí� ca” 
até mesmo a arquitetura da composição das controvérsias nos debates legisla� vos:

Há situações em que é interessante para o deputado mostrar o contraditório. Por isso 
ele convida alguém para a audiência pública que já se sabe que vai expressar opinião 
contrária ao deputado. Mas ele precisa disso para não ser acusado de autoritário 
ou de desconsiderar a opinião dos adversários. Mas, na mesma ocasião, ele convida 
alguém, geralmente mais respeitado e mais conhecido, para reforçar sua opinião. 
Dessa forma, o contraditório é registrado, mas não tem a mesma força.

Da mesma forma que as controvérsias podem ser encenadas, como estratégia 
polí� ca, outros depoentes argumentam que há convidados com efeitos ornamentais:

Existem casos em que os especialistas convidados são fi guras ornamentais. Eles são 
fi gurões, um cien� sta polí� co respeitado, por exemplo, mas ele não vai ter o devido 
espaço para falar. É só para compor a mesa e fi car registrado que ele compareceu. 
Isso rende muito para a imagem da Câmara, da comissão e do próprio deputado que 
preside a sessão.

Por outro lado, os informantes argumentam que “existem convidados que são do 
� po ‘donos de um assunto’. Por isso eles estão presentes, mesmo quando contrariam 
interesses polí� cos. Eles conquistaram a autoridade naquele assunto e pega mal se a gente 
não convidá-los”. Trata-se, portanto, de uma � pica fi gura que se enquadra na categoria de 
intelectual como intérprete de controvérsias, como denomina Bauman (2010).
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Por se tratar de uma agenda muito ampla, com múl� plas possibilidades de 
abordagem, os servidores entrevistados reconhecem as diversidades de situações e 
nuances envolvidas nas dinâmicas que envolvem a seleção de convidados, de temas e os 
modos de perspec� var as discussões:

Há áreas mais e menos sensíveis do ponto de vista polí� co e ideológico. Existem 
aqueles grandes temas que são unanimidade nacional e nenhum parlamentar tem 
coragem de se posicionar contra, como educação, saúde, transportes, segurança 
etc. Existe, portanto uma agenda legisla� va pacífi ca e outra confl i� va, com temas 
proibidos, patrulhamento ideológico. Quem trabalha aqui tem que aprender a lidar 
com isso e tentar � rar vantagem disso em vez de achar que esse � po de controle 
é sempre totalmente nega� vo. Ou seja, em vez de achar que isso vai impedir seu 
trabalho, procurar formas de adaptação ao sistema e não de oposição.

O depoimento acima chama atenção para zonas discursivas de maior 
pluralismo e liberdade de expressão e outras que ainda não disciplinadas, 
reguladas e limitadas no debate legislativo. Isso mostra quão complexa é a 
gestão dessas agendas, reforçando a relevância do conhecimento tácito e da 
expertise burocrática para lidar com essa complexidade. É nesse cenário de 
aparentes consensos e árduas lutas discursivas que se insere a participação 
dos cientistas sociais nos debates sobre temas da agenda legislativa, conforme 
será abordado a seguir.

A visão dos cienti stas sociais

A análise das entrevistas com os cien� stas sociais mostra que esses atores 
seguiram a perspec� va de intelectuais entendidos como intérpretes, nos termos de 
Bauman (2010), abordando a questão sob uma ó� ca pluralista e abrangente. Um dos 
entrevistados relata que:

A minha experiência nos debates da Câmara foi posi� va. Eu � ve espaço para 
desenvolver meus argumentos e acho isso muito importante para não fi car algo 
puramente ornamental. Se convidam um especialista é necessário permi� r que ele 
fale e exponha o seu ponto de vista. Em relação a isso, eu nunca � ve problemas nos 
debates dos quais par� cipei na Câmara” (B����, 2016).
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Essa perspec� va do adequado espaço argumenta� vo é reforçada por outro 
cien� sta social entrevistado que ressalta que, com o devido espaço, os cien� stas sociais 
podem atuar como “bons tradutores dos achados de suas pesquisas rela� vas às pautas 
legisla� vas realmente existentes” (F������, 2016). Outro informante ressalta, contudo, 
a necessidade de espaços mais aprofundados para a apresentação de “dados concretos 
sobre o funcionamento do poder legisla� vo, dados que são importantes para fundamentar 
as teorias e pesquisas sobre o sistema polí� co brasileiro, o que favoreceria a compreensão 
inclusive das limitações do debate parlamentar (V����, 2017).

Limongi (2016) chama atenção para a necessidade de se entender o debate público 
de forma mais abrangente, além das esferas estritamente ins� tucionais representadas 
pelas audiências públicas e os seminários legisla� vos. Assim, em sua opinião, a 
contribuição dos cien� stas sociais “não se limita àqueles debates realizados na arena 
legisla� va, mas também aqueles que são realizados por outras en� dades, que dialogam 
com o parlamento”. Barreto (2016) complementa que os cien� stas sociais também 
colaboram nos debates fornecendo informações, quando solicitados, as quais são úteis 
“como fonte para parlamentares em pronunciamentos, projetos propostos ou na atuação 
do próprio parlamentar em comissões legisla� vas”. Tal visão reforça a ideia da par� cipação 
de especialistas nos debates legisla� vos como uma forma de serviço público prestado ao 
parlamento e à sociedade, conforme abordado na primeira parte do texto.

Nessa perspec� va de serviço público, Lavalle (2016) destaca que os cien� stas sociais 
contribuem con� nuamente, “mostrando os efeitos conhecidos de escolhas ins� tucionais, 
ou os comportamentos plausivelmente induzidos por tais escolhas”. Além disso, “também 
elucidam as implicações norma� vas dessas escolhas”. Moisés (2016) ressalta que debates 
sobre polí� ca de modo geral são extremamente úteis para chamar a atenção do público 
sobre as questões de fundo envolvidas no tema, “algo usualmente pouco transparente no 
no� ciário geral”. 

Outra forma destacada pelos entrevistados diz respeito à atuação dos cien� stas 
sociais para “contribuir para a discussão polí� ca ao oferecer argumentos embasados no 
estado da arte de pesquisas sobre o funcionamento de ins� tuições democrá� cas, bem como 
do possível efeito que mudanças ins� tucionais possam ter para o jogo polí� co” (C����, 
2016). Para Silva (2015), a sistema� zação de dados da realidade empírica pelos cien� stas 
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sociais contribui para “elucidar as discussões tangenciadas pelos processos legisla� vos”. 
Tudo isso se coaduna com a perspec� va de serviço público já mencionada e com a visão 
de intelectuais como intérpretes da realidade (Bauman, 2010).

Bruno Speck ressalta que, apesar de relevantes no processo argumenta� vo, 
os cien� stas sociais não devem ser considerados protagonistas do processo, mas 
colaboradores, a serviço do debate público. “Cabe aos cidadãos, e por extensão aos seus 
representantes no Congresso, defi nir as prioridades. E os cien� stas sociais, o que têm 
a contribuir? Uma contribuição é a comparação de sistemas regulatórios, os caminhos 
mais indicados para chegar ao des� no desejado (S����, 2015). Além disso, o pesquisador 
ressalta que as Ciências Sociais e Polí� cas “podem orientar cidadãos, movimentos cívicos 
e polí� cos sobre as ferramentas mais adequadas para alcançar cada um dos três (ou 
quaisquer outros) obje� vos”.

Nessa mesma linha de raciocínio, outro especialista ressalta que:

A par� cipação de cien� stas sociais enriquece os debates sobre os principais temas 
da atualidade. Os parlamentares não dariam conta de radiografar a complexa 
realidade do país, implicando soluções estreitas ou estrábicas para esses problemas. 
Esses, envolvidos pelas pressões de suas conexões eleitorais e pelo labor prá� co, 
acrescentariam ao debate viés marcadamente pessoal.

Mesmo a colaboração qualifi cada de consultores e cien� stas sociais que pertencem 
aos quadros da Câmara enviesaria a compreensão sistêmica do quadro sociopolí� co 
nacional, de vez que esses servidores, ainda que de forma inconsciente, estariam 
contaminados pela terra subje� va e ideológica em que diariamente pisam.

Assim, cien� stas sociais, que tem como seu meti er se debruçarem sobre as principais 
questões que moldam nosso arcabouço social, tem muito a acrescentar às discussões. 
Além dessa lupa que desvela o ethos, o pathos e o logos que nos caracterizam como 
povo singular, os cien� stas sociais oxigenam os debates dos temas mais candentes 
de interesse público (B���, 2017).

O mesmo entrevistado argumenta que audiências públicas, seminários, comissões 
gerais e outras formas de debates “são fundamentais para se auscultar tanto o estado da 
arte do que se discute na academia quanto para se tomar o pulso do que a sociedade civil 
pensa sobre todos os assuntos que lhe dizem respeito”. Por essa razão, complementa: 
“acho posi� vo que os debates aqui na Câmara dos Deputados contem cada vez mais 
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com a contribuição desses cien� stas, que possibilitam aos parlamentares, à sociedade 
em úl� ma análise, opções variadas de forma e conteúdo para melhor orientar seu labor 
legisla� vo” (B���, 2017).

Nessa perspec� va, os debates legisla� vos “cons� tuem um importante mecanismo 
de produção de consensos ou dissensos que determinam o processo decisório. O 
alargamento do âmbito desses debates, de forma a integrar o máximo a sociedade civil 
poderia favorecer a qualidade e o produto do processo decisório” (S����, 2015).

O Quadro 3 apresenta uma síntese dos argumentos apontados pelos entrevistados, 
sob a ó� ca da contribuição dos cien� stas sociais para os debates legisla� vos.

Quadro 3 | Síntese da perspecti va dos cienti stas sociais – aspectos positi vos dos 
debates

Itens destacados

1 Ampliação do espaço argumenta� vo da polí� ca

2 Aperfeiçoamento da qualidade do processo decisório

3 Apresentação de dados sobre o funcionamento de ins� tuições da democracia

4 Apresentação de dados e ideias para fundamentar a argumentação

5 Comparação de sistemas, processos e prá� cas

6 Compreensão sistêmica dos quadros polí� cos

7 Elucidação e esclarecimento das implicações norma� vas das escolhas polí� cas

8 Envolvimento da atenção do público para os temas em debate

9 Instrução de projetos legisla� vos

10 Orientação de cidadãos, movimentos cívicos e polí� cos

11 Qualifi cação dos debates parlamentares

12 Sistema� zação de dados da realidade empírica para confronto com as propostas polí� cas

13 Tradução de achados de pesquisas a� nentes às pautas legisla� vas

Fonte: elaboração própria.
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Ressalvas

Apesar de reconhecerem o valor e as múl� plas possibilidades de uso e aplicação 
prá� ca dos debates legisla� vos com a par� cipação de cien� stas sociais, os entrevistados 
também apresentam crí� cas e ressalvas. Cabe ressaltar que esse é um dos obje� vos 
da pesquisa, ou seja, captar as perspec� vas crí� cas dos próprios cien� stas sociais que 
já par� ciparam, par� cipam ou acompanham essas discussões. As crí� cas e ressalvas 
apresentadas pelos próprios entrevistados são relevantes para a compreensão das 
dinâmicas em que esses debates se inserem, seus efeitos e resultados concretos.

Nesse sen� do, é emblemá� co o depoimento de Rita Segato:

Os debates no Legisla� vo fi cam muito no plano do fazer de conta. Não percebo que 
haja discussão efe� vamente. Parece mais algo ornamental ou simplesmente para 
constar nos documentos. Refi ro-me principalmente ao caso das audiências públicas. 
Quando eu fui convidada a falar na Comissão de Direitos Humanos sobre temá� cas 
indígenas, não percebi interesse dos parlamentares. Poucos passaram por lá. Além 
disso, os deputados contribuem muito pouco para aprofundar o debate. Limita-se 
a uma questão de opinião pela opinião. Cadaummarca a sua posição e fi ca por isso 
mesmo. Não vejo como a par� cipação de especialistas pode contribuir efe� vamente 
para esclarecer determinadas controvérsias (S�����, 2016).

A pesquisa também registra outros depoimentos que reiteram a perspec� va 
apontada acima, mas ressaltam o poder dos parlamentares como agentes de construção 
dos pacotes interpreta� vos que serão moldados durante os debates, incluindo o poder de 
veto a determinados discursos e até mesmo em relação aos próprios convidados:

O debate em uma audiência pública não é efe� vamente um debate. Primeiro porque 
o tempo é muito limitado e geralmente, com os atrasos, o deputado que preside a 
sessão acaba reduzindo ainda mais o tempo de fala dos especialistas. É um debate só 
para constar em ata e no relatório da comissão. Além disso, é o deputado que tem 
o poder de veto em relação à lista de convidados. Ele decide quem fala e quem não 
fala, além do tempo. É um deputado que, ao presidir a sessão, direciona o debate. 
Direciona quando faz as perguntas e quando estabelece a ordem e o tempo das falas 
e quando permite ou impede perguntas da plateia ou de internautas (L���, 2017).
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Outro depoimento reitera essa perspec� va do baixo engajamento e interesse dos 
parlamentares, complementando que as audiências públicas e os demais eventos podem 
ser usados de forma instrumental pelos parlamentares, como mecanismo de projeção de 
sua imagem, ou seja, como uma ferramenta de polí� ca de visibilidade do mandato e de 
reputação pessoal:

Como sabemos, as audiências públicas são realizadas para a instrução de projetos 
legisla� vos, debate de tema relevante e convite a autoridades governamentais. No 
aspecto de contribuir com o aprimoramento dos projetos de lei em tramitação, penso 
que as audiências, apesar de realizadas em grande quan� dade, são pouco efe� vas. 
Elas, na verdade, consistem em a� vidade do parlamentar para mostrar serviço 
às bases. Quando numa audiência são convidadas mais de quatro especialistas, 
fi ca realmente muito complicado poder se chegar a um debate efe� vamente. Há 
audiências com 12 par� cipantes, o que é improdu� vo (L���, 2017).

Além de reiterar certas crí� cas e ressalvas que são recorrentes, outros entrevistados 
chamam atenção para o uso polí� co do capital de experti se dos cien� stas sociais pelos 
parlamentares, com o intuito de usufruir do capital simbólico das falas peritas expostas 
durante as audiências públicas. O discurso cien� fi co é acionado, portanto, como forma 
de capitalizar a visibilidade parlamentar, especialmente com a reprodução nas redes 
sociais digitais. Trata-se de uma forma estratégica de usar o capital simbólico dos 
lugares neutros e a credibilidade técnica ou expertocracia (P������, 2013). O regime de 
opinião caracterizado pela racionalidade e discussão ancorada na experti se intelectual 
ou conhecimento perito é u� lizado pelos parlamentares para cons� tuir discursos fortes, 
conforme explicado anteriormente. Em suma, as lógicas adversárias (K��� �� L���, 
2010) que ressaltam a autoridade do argumento são usadas de forma instrumental pelos 
parlamentares para reforçar o argumento de autoridade dos agentes legisla� vos. Um dos 
depoimentos resume bem essa perspec� va:

O conhecimento dos especialistas é muito pouco aproveitado nos debates legisla� vos. 
Em primeiro lugar pelo atraso que é comum nesses eventos. Todo mundo fi ca horas 
esperando os deputados. Quando eles chegam é só para anunciar que estão com 
mil compromissos e que terão que abreviar o debate. É só para usar o microfone e 
garan� r a transmissão pela TV Câmara e pela internet para depois reproduzir nas 
redes sociais. A impressão que passa é que eles não estão interessados em debate. 
Só querem cumprir as formalidades e os rituais. Tem que fazer audiência pública, 
então seja feita. Tem que convidar especialistas no tema, que assim seja, mas eles 



Parlamento de saberes: a atuação de cienti stas sociais nos debates na Câmara dos Deputados como uma forma de serviço público

 | 388Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 364-396 abr/jun 2020

não estão nem aí para discussão acadêmica. O que querem é usar o pres� gio dos 
pesquisadores e acadêmicos (S����, 2015).

Além das questões relacionadas à dinâmica dessas a� vidades, com um olhar 
sobre o próprio co� diano acerca desse modo operatório da políti ca em ação ou 
do Estado em ação como denomina Höfl ing (2001)7, há alguns depoimentos que 
chamam atenção para a paisagem estrutural mais ampla na qual esse co� diano 
se desenvolve:

Os potenciais e limitações ocorrem em função que questões estruturais, como o mau 
condicionamento ou desinformação dos debatedores, o défi cit de instrumentos para 
alargar o alcance do debate e concentração de poderes de agenda em órgãos de 
cúpula do Legisla� vo (F��������, 2017).

As limitações da Casa como foro de debates estão em sua própria natureza e 
composição. O mainstream dos debates seguirá sempre a caracterís� ca polí� co-
ideológica dominante na legislatura em vigor. Não há como fugir dessa imposição, 
tendo em vista que essas correntes tendem a dominar a designação dos acadêmicos 
e especialistas que serão convidados a relatar sua experiência e conhecimento 
cien� fi co (B���, 2017).

Considerando esse cenário ins� tucional mais abrangente, há relatos que colocam 
em relevo as complexidades desses debates, ao explorar aspectos que vão além das 
dinâmicas co� dianas e da vontade de poder dos parlamentares, sem generalizações:

Eu acho que há dois � pos de debates que são feitos na Câmara: os debates 
polí� cos e as discussões técnicas. Logicamente todos são polí� cos, pois estamos 
em uma casa polí� ca, mas há uma diferença. Os temas como direitos humanos, 
meio ambiente, família etc. são permeados por convicções polí� cas no sen� do 
ideológico, enquanto os seminários realizados pelo Conselho de Altos Estudos 
por exemplo, são predominantemente técnicos. Cito alguns, como os seminários 
sobre petróleo, aquíferos, manguezais. O debate técnico é mais evidente e os 
atores da discussão são os cien� stas. Nessas ocasiões pega bem para os deputados 
aplaudirem os pesquisadores. Eles é que são autoridades no assunto. Já no caso 
dos temas permeados de convicções ideológicas, interessa mais aos parlamentares 
que os cien� stas sociais sejam convidados para reforçarem o discurso ideológico 
parlamentar (V����, 2017).

Eu vejo que são muitos os casos e situações e que não dá para colocar nada preto 

7 O autor se refere às polí� cas sociais em processo de formulação e reformulação, ou seja, em discussão.



Antonio Teixeira de Barros

 | 389Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 364-396 abr/jun 2020

no branco. Tudo depende de muitos fatores. Depende da comissão, do tema, do 
comando polí� co da Casa, do par� do do relator, da base eleitoral dele, do que a 
mídia está divulgando sobre o tema, depende do que os adversários polí� cos do 
parlamentar estão falando. Em resumo, depende de muita coisa. Acho que isso é a 
única regra geral. O resto tudo é rela� vo (B���, 2017).

Por fi m, chamamos atenção para um depoimento que ressaltou a relevância desses 
debates para os próprios cien� stas sociais, como uma experiência de deslocamento 
intelectual, isto é, uma experiência de par� cipar de uma discussão em um espaço que 
funciona com lógicas diferenciadas em relação ao campo acadêmico. O relato destaca que 
o deslocamento do lugar neutro da academia em que as perspec� vas da doxa intelectual
como uma instância de interpretação, como salientou Bauman (2010), pode contribuir 
para a própria refl exão dos cien� stas sociais:

Na minha experiência concreta, como par� cipante de uma audiência pública sobre 
direitos indígenas, a principal benefi ciada fui eu mesma, pois eu � ve que pensar 
sobre o tema e situá-lo no contexto de uma discussão específi ca, cujo enfoque me 
foi posto pela própria comissão que promoveu o debate. Dessa refl exão resultou um 
ar� go que foi publicado, o qual me fez reformular algumas categorias analí� cas.8

Ao discu� r o problema do infan� cídio indígena, por exemplo, os antropólogos 
costumam u� lizar-se da categoria de rela� vismo cultural. Ao par� cipar do debate, 
porém, eu percebi que esse não é um argumento válido no contexto das decisões 
públicas. Nesse sen� do, a experiência de par� cipar dos debates promovidos pelo 
Poder Legisla� vo torna-se mais interessante para os próprios cien� stas sociais, como 
exercício de refl exão (S�����, 2016).

Esse relato, apesar de par� cular, remete para a ideia mais ampla de que “... nas 
Ciências Sociais de uma maneira geral, o conhecimento não se adquire apenas por métodos 
cien� fi cos, mas também pelo conhecimento sensível oriundo da nossa experiência no 
mundo social” (T�����, 2012, p. 44).

O Quadro 4 apresenta um resumo das ressalvas e crí� cas apresentadas pelos 
entrevistados, a � tulo de sistema� zação dos argumentos apresentados pelos entrevistados.
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Quadro 4 | Síntese da perspecti va dos cienti stas sociais – aspectos negati vos dos 
debates

Itens destacados

1 Debates ornamentais

2 Discussões sem efe� vidade

3 Desinformação dos debatedores e dos parlamentares

4 Défi cit de instrumentos para ampliar o alcance dos debates

5 Excesso de expositores nas audiências públicas

6 Falta de aprofundamento das discussões

7 Falta de engajamento dos parlamentares nas discussões

8 Limitações inerentes às dinâmicas legisla� vas

Fonte: elaboração própria.

Conclusões

A pesquisa aqui apresentada teve como obje� vo examinar, sob a ó� ca dos próprios 
cien� stas sociais, como eles avaliam a par� cipação de acadêmicos desse campo nos 
debates polí� cos promovidos pela Câmara dos Deputados na agenda legisla� va. O 
estudo, focado nos suportes teóricos da Sociologia Polí� ca, pretende contribuir para a 
compreensão de como a experti se intelectual do campo das Ciências Sociais pode dialogar 
com a experti se polí� ca e burocrá� ca. Apesar de se tratar de um estudo inicial, que ainda 
carece de aprofundamentos, a pesquisa aponta para algumas questões relevantes.

A primeira conclusão é a de que os modos de perspec� var as contribuições dos 
cien� stas sociais são variados e controversos, os quais podem ser agrupados inicialmente 
em duas abordagens: os efeitos posi� vos e as limitações, com a ressalva de que a ênfase 
foi posta nos aspectos posi� vos, conforme foi possível observar no decorrer da análise. 
Em suma, apesar de crí� cos, os entrevistados acreditam no debate, na força racional da 
argumentação lógica e, por extensão, no próprio capital de experti se das Ciências Sociais. 
Trata-se de uma forma de valorizar sua própria experti se e suas habilidades de intérpretes 
do mundo social. Cabe ressaltar que não se trata, contudo, de uma visão cega ou acrí� ca, 
conforme foi demonstrado durante a análise.
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Um breve balanço dos pontos posi� vos apontados pelos entrevistados mostra que 
há uma prevalência na percepção do valor do próprio debate como método polí� co de 
construção de perspec� vas, mediante a valorização das lógicas contraditórias (K��� ��
L���, 2010) e do papel do cien� sta social como intelectual intérprete (B�����, 2010). 
Esse papel social dos especialistas em temas relacionados ao amplo campo dos debates 
legisla� vos é valorizado na percepção dos entrevistados, por se tratar ainda de uma forma 
de ampliar o pluralismo de perspec� vas e doxas nos debates polí� cos protagonizados 
pelo Poder Legisla� vo, uma vez que tanto a academia como as ins� tuições legisla� vas, 
sob a ó� ca norma� va, são vistos como espaços � picos do regime de opinião pautado pelo 
pluralismo (H�������, 1994).

Nessa perspec� va, os entrevistados ressaltaram como elementos posi� vos 
os seguintes aspectos, com ênfase para as audiências públicas: (a) a ampliação dos 
espaços discursivos da representação polí� ca; (b) possibilidades de maior captação e 
envolvimento da atenção e da par� cipação pública na agenda de debates do legisla� vo; 
(c) abertura de desenhos argumenta� vos que favoreçam a orientação e a par� cipação de 
cidadãos individualmente e de cole� vos sociais, como os movimentos cívicos e polí� cos; 
(d) possibilidade de ampliar os espaços de discussão e interlocução entre os cien� stas 
sociais – como intérpretes da realidade – e os legisladores polí� cos; (e) contribuições para 
aperfeiçoar e qualifi car os debates parlamentares e as decisões nas arenas legisla� vas; (f) 
oportunidades de refl exão e de aprimoramento discursivo dos próprios cien� stas sociais 
que são convidados para os debates.

No plano das ressalvas, há algumas controvérsias que foram enfa� zadas, as quais 
contemplam dois níveis. O primeiro e o que aparece com mais relevo diz respeito às 
dinâmicas concretas do campo experiencial em que os debates são realizados, com ênfase 
para as audiências públicas. Nesse quesito, os entrevistados cri� cam: (a) a postura dos 
parlamentares, com pouco interesse e baixo engajamento nas discussões; (b) a forma 
como os debates são conduzidos, com o controle total dos parlamentares, quanto ao 
tempo de fala dos convidados; (c) a rota� vidade dos deputados nos debates, só para 
garan� r o registro de sua presença e a consequente visibilidade nas mídias ins� tucionais e 
nas redes sociais digitais; (d) o excesso de convidados para alguns debates, com prejuízo da 
profundidade e consistência das discussões; (e) a desinformação de alguns parlamentares 
sobre os temas em pauta; (f) a realização de debates “só para constar”.
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O segundo plano das ressalvas e crí� cas diz respeito à esfera conjuntural mais 
ampla, as quais exercem interferências nas dinâmicas, nos processos e resultados dos 
debates. Entre esses fatores, os entrevistados ressaltaram as especifi cidades temá� cas 
e as par� cularidades de cada comissão, os fatores ins� tucionais que podem causar 
descon� nuidades ou interrupção dos debates.

Além disso, cabem ainda algumas refl exões mais amplas sobre o papel das Ciências 
Sociais nesse cenário discursivo dos debates legisla� vos. Certamente trata-se de um campo 
de pesquisas ainda a ser explorado de forma mais detalhada. Mesmo aqui, no caso em tela, 
após a conclusão do levantamento, percebemos a necessidade de aprofundamento de 
como esses debates ocorrem, quais os temas são mais passíveis de controvérsias e como 
essas controvérsias são tratadas. Além disso, como desdobramentos do trabalho, temos 
como propósito examinar como se dá a par� cipação de especialistas por área específi ca 
de conhecimento, a fi m de observar eventuais convergências ou modos operatórios 
específi cos e diferenciados em cada área: Antropologia, Ciência Polí� ca e Sociologia.
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Apêndice 1 

Roteiro da entrevista com os servidores da Câmara

1. Como são escolhidos os cien� stas sociais para par� ciparem dos debates 
promovidos pelas comissões permanentes da Câmara?

2. Qual o peso da opinião dos presidentes das comissões para acatar ou rejeitar a 
indicação de nomes de cien� stas sociais para o debate legisla� vo?

3. Na sua avaliação existe censura ou controle nesse processo?
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Apêndice 2

Roteiro da entrevista com os cienti stas sociais

1. Como você avalia a sua par� cipação e dos demais cien� stas sociais nos debates 
promovidos pelas comissões permanentes da Câmara?

2. Que aspectos posi� vos você destaca desse debate?

3. Há ressalvas e crí� cas de sua parte? Quais?

4. Como os cien� stas sociais podem contribuir para o debate legisla� vo?
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Proposta de instrumento para avaliação 
da governança organizacional em uma 
insti tuição do setor público

Nildete dos Passos Oliveira
Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF – Brasil

Pedro Carlos Resende Junior
Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF – Brasil

Este estudo tem como obje� vo propor um instrumento de avaliação da governança 
organizacional para uma ins� tuição pública e foi construído a par� r de uma abordagem 
qualita� va e quan� ta� va. Foi u� lizada a perspec� va organizacional da governança, a qual 
está relacionada a incen� vos, decisões administra� vas e funcionamento da organização. 
A coleta de dados ocorreu por meio de análise documental, entrevistas semiestruturadas 
com especialistas e gestores de uma ins� tuição de estudo e ques� onários. Para análise 
dos dados, foram empregadas as técnicas de análise documental e análise de conteúdo 
categorial, com avaliação da saturação teórica e do coefi ciente de validação de conteúdo. 
Mediante análise dos referenciais de governança e da revisão de literatura foram defi nidas 
três categorias descri� vas do constructo: gestão estratégica, pessoas e accountability, 
agrupando variáveis de governança. Após análise das entrevistas, observou-se a 
predominância da categoria gestão estratégica, seguida por pessoas e accountability. 
Então, o instrumento de avaliação, construído com 16 variáveis e contendo 58 itens, 
foi avaliado por sete juízes, resultando na proposta de instrumento de avaliação da 
governança organizacional.
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Propuesta de instrumento para evaluación la gobernanza organizacional en una 
insti tución del sector público

Este estudio � ene como obje� vo proponer un instrumento de evaluación de la gobernanza 
organizacional para una ins� tución publica y fue construido a par� r de un enfoque cualita� vo y 
cuan� ta� vo. Se u� lizó la perspec� va organizacional de la gobernanza, la cual está relacionada 
a incen� vos, decisiones administra� vas y funcionamiento de la organización. La recolección de 
datos ocurrió por medio de análisis documental, entrevistas semiestructuradas con especialistas y 
gestores de una ins� tución de estudio y cues� onarios. Para el análisis de los datos, se emplearon las 
técnicas de análisis documental y análisis de contenido categorial, con evaluación de la saturación 
teórica y del coefi ciente de validación de contenido. En el análisis de los referentes de gobernanza 
y de la revisión de literatura se defi nieron tres categorías descrip� vas del constructo: ges� ón 
estratégica, personas y accountability, agrupando variables de gobernanza. Después del análisis de 
las entrevistas, se observó el predominio de la categoría ges� ón estratégica, seguida por personas y 
accountability. Entonces, el instrumento de evaluación, construido con 16 variables y conteniendo 
58 ítems, fue evaluado por siete jueces, resultando en la propuesta de instrumento de evaluación 
de la gobernanza organizacional.

Palabras clave: gobernanza, sector público, evaluación

Proposal of an instrument for assessment of organizati onal governance in a public sector 
insti tuti on

This study aims to propose an instrument of assessment of organiza� onal governance for a public 
ins� tu� on and was built from a qualita� ve and quan� ta� ve approach. An organiza� onal approach 
to governance was used, which is related to incen� ves, administra� ve decisions and the func� oning 
of the organiza� on. Data collec� on took place through documental analysis, semi-structured 
interviews with specialists and managers of the ins� tu� on and ques� onnaires. For data analysis, the 
techniques of document analysis and categorical content analysis, with assessment of theore� cal 
satura� on and calcula� on of content valida� on were used. Through analysis of the governance 
frameworks and the literature review, three descrip� ve categories of the construct were defi ned: 
strategic management, people and accountability, grouping governance variables. A� er analyzing 
the interviews, it was observed the predominance of the category strategic management, followed 
by people and accountability. Then, the evalua� on instrument, constructed with 16 variables and 
containing 58 items, was assessment by seven judges, resul� ng in the proposal of an organiza� onal 
governance assessment tool.

Keywords: governance, public sector, assessment



Nildete dos Passos Oliveira e Pedro Carlos Resende Junior

 | 399Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 397-426 abr/jun 2020

1 Introdução

O termo governança foi inicialmente aplicado no contexto de empresas privadas 
(C���������; D� L���, 2013) para designar “o conjunto de prá� cas e estudos que tratam 
da forma como a empresa é administrada e a relação com os diversos indivíduos em sua 
atuação” (S����, 2013, p. 60). O referido termo também foi adotado no setor público, 
embora alguns autores adotem a expressão governança organizacional, como será tratada 
no decorrer desse estudo, para diferenciá-lo do termo aplicado ao setor privado (F�����-
F����, 2003; T������� �� C����� �� U����, 2014)

A governança aplicada ao setor público também envolve a noção de como as decisões 
polí� cas e administra� vas são tomadas pelos gestores, quanto ao funcionamento de 
sistemas governamentais, a infl uência de ins� tuições formais e informais nas ins� tuições 
e como o Estado se relaciona com a sociedade (G������, 2017). 

Além disso, a governança também pode ser entendida como direcionadora de 
resultado, uma vez que está orientada para o desempenho e a geração de valor público, 
sendo tais conceitos entendidos como os esforços empregados para o alcance dos 
resultados e aqueles auferidos pelos benefi ciários das ações do poder público (M������; 
M�����, 2014). O valor público acaba por direcionar a ação da governança para o objeto da 
organização (“o que” deve ser gerado), para o obje� vo (“para quê”) e para o sujeito (“para 
quem”) das ações governamentais (M������; M�����, 2014, p. 130). 

Nesse sen� do, iden� fi car e compreender o funcionamento das estruturas e dos 
mecanismos de governança de uma organização pode contribuir para aprimorar o 
desempenho da organização e permi� r um melhor direcionamento dos recursos, visando 
à geração de valor público (M������; M�����, 2014; O�������; P���, 2015). Para isso, e 
u� lizando como estudo de caso uma en� dade autárquica vinculada ao Ministério da 
Educação, este estudo se propõe a apresentar um instrumento de avaliação de governança 
organizacional a par� r do entendimento do objeto de estudo, da realização de entrevistas 
e da validação do instrumento por especialistas e gestores da organização u� lizada como 
estudo de caso.
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Cabe ressaltar que a maioria dos estudos relacionados à governança organizacional, 
iden� fi cados por meio de revisão de literatura, direciona-se a análises e propostas ao 
contexto do setor privado (B�������� et al., 2013; F�����-P����; L����-P����; L����-
H��������, 2014; H���; O�������; F����, 2014; M������� et al., 2015; R������, 2014; 
R������ et al., 2012; R������; S�����, 2015; S�������; M������, 2016) e não apresenta 
proposta de instrumento de avaliação da governança em organizações, razão pela qual 
este estudo se apresenta como instrumento alterna� vo para preencher a lacuna teórica.

A escolha da ins� tuição como estudo de caso se jus� fi ca pelo protagonismo da 
organização no contexto de avaliação da educação brasileira, sendo responsável por 
elaborar e disseminar estudos, pesquisas, levantamentos esta� s� cos, avaliações e exames 
da educação básica e superior do país, além de subsidiar a formulação, a implementação 
e o monitoramento de polí� cas públicas educacionais (B�����, 1997) e atualmente é 
responsável por aferir a evolução das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 
do período 2014-2024. Dado o relevante interesse público na ins� tuição e considerando 
que a governança permite agregar valor à organização (M������, 2007), vislumbra-se que 
a avaliação da estrutura e dos mecanismos de governança pode aprimorar a avaliação 
realizada sobre a educação brasileira e melhorar a qualidade das a� vidades da organização, 
traduzindo em bene� cios para a sociedade.

2 Referencial teórico

A governança aplicada ao setor público pode ser operacionalizada em três níveis: 
macro, meso e micro – sendo que para cada nível faz-se necessário um modelo ajustado 
de governança (S�������; V�������, 2007). O nível macro está relacionado ao ambiente 
macro estatal, centrado na governança de todo o setor público e nas relações entre o 
Congresso, o Poder Execu� vo e o aparelho administra� vo. No nível meso encontra-se 
o setor polí� co, onde departamentos e agências, lideradas por um ministro, focam na 
execução de polí� cas públicas. O nível micro refere-se ao nível da organização, chefi ada 
por um gestor e, em alguns casos, por um conselho de administração, cujas ações devem 
estar vinculadas aos obje� vos de governo do nível macro, sob pena de, no limite, serem 
inefi cazes (S�������; V�������, 2007).
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A governança no nível micro ou governança organizacional, portanto, está 
relacionada a competências, estruturas e instrumentos para orientar, controlar, monitorar 
e explicar o comportamento de indivíduos dentro de um departamento ou agência, de 
forma a alcançar os obje� vos organizacionais de forma efi ciente, efe� va e transparente 
(S�������; V�������, 2007).

Para compreender o movimento de governança nas organizações, a par� r de 
mudanças ocorridas em suas estruturas, nos mecanismos de funcionamento e da 
interação com outros atores, foram u� lizadas neste estudo a Teoria Ins� tucional e a Teoria 
dos Stakeholders.

A Teoria Ins� tucional permite compreender o processo de legi� mação das prá� cas 
de governança e das mudanças organizacionais que ocorrem na incorporação de tais 
prá� cas pelas organizações, especialmente quanto ao processo isomórfi co, com vistas à 
melhoria do desempenho. De acordo com DiMaggio e Powell (1983), há três mecanismos 
de mudança isomórfi ca: coerci� vo, mimé� co e o norma� vo. 

Pelo mecanismo coerci� vo, a mudança em uma organização deriva de infl uências 
polí� cas e pressões formais e informais exercidas por outras organizações com domínio 
de recursos escassos, especialmente recursos fi nanceiros. O isomorfi smo mimé� co 
resulta da adoção de prá� cas que foram reconhecidamente bem-sucedidas ou 
legi� madas por outras organizacionais, ocorrendo quando há incerteza de se adotar uma 
prá� ca inova� va na organização. O terceiro mecanismo, o norma� vo, está associado 
à mudança decorrente da infl uência de forças profi ssionais – membro ou classe de 
determinada profi ssão – que ins� tui um conjunto de normas e procedimentos a serem 
obrigatoriamente adotados pela organização.

Se, por um lado, as mudanças organizacionais são impulsionadas por mecanismos 
ins� tucionais, por outro, os indivíduos possuem um papel importante, porque é a par� r 
dos signifi cados atribuídos por eles à sua realidade que se determinam e se orientam 
as ações organizacionais (C�������; V�����; S����, 2012). A infl uência de indivíduos e 
outras organizações sob uma ins� tuição também pode ser observada à luz da Teoria 
dos Stakeholders, ou Teoria das Partes Interessadas, na qual a expressão stakeholders
ou partes interessadas pode ser entendida como grupos ou indivíduos que afetam e são 
afetados pelo alcance dos obje� vos da organização (F������; R���, 1983).
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Em relação à gestão dos stakeholders, Gomes (2005) aponta que as principais 
questões nesse contexto estão relacionadas à iden� fi cação das principais partes 
interessadas, à iden� fi cação do � po de infl uência ou interesse que conecta as principais 
partes interessadas à organização e à iden� fi cação do � po de estratégia que a organização 
pode u� lizar para gerenciar as relações com as partes interessadas.

O modelo de Mitchell e Wood (1997), de classifi cação dos stakeholders e escolha 
de estratégia de gestão, considera três atributos principais de classifi cação – poder, 
legi� midade e urgência – que, quando combinados, originam diferentes � pos de partes 
interessadas e que demandam uma reação diferente por parte da organização. A reação 
vai depender da quan� dade de atributos que cada stakeholder possuir, seja inicialmente 
ou quando incorporados pela parte interessada durante o processo de interação com 
a organização. Quanto mais atributos o stakeholder apresentar, maior o potencial de 
infl uenciar as decisões das organizações e diferente tratamento deve ser dispensado a ele.

Retornando à governança, para a iden� fi cação das categorias de análise de um 
modelo de governança aplicado à organização pública, considerou-se o entendimento 
do Tribunal de Contas da União (TCU, 2014) de que um sistema de governança no 
setor público envolve estruturas administra� vas (instâncias), processos de trabalho, 
instrumentos (ferramentas, documentos etc.), fl uxo de informações e comportamento 
de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no 
monitoramento da organização, aqui incluídos os stakeholders. Impactando o sistema 
de governança, há eventos potenciais que podem comprometer o alcance dos obje� vos 
organizacionais e que devem ser iden� fi cados, tratados, e monitoramentos por meio de 
adequada gestão de riscos (I���, 2001). Nesse sen� do, a primeira categoria do modelo, 
denominada gestão estratégica, é adequada para abordar elementos relacionados à lógica 
de funcionamento da organização.

Uma segunda categoria relevante para a governança refere-se aos agentes que 
atuam na organização e foi in� tulada como pessoas. A atuação das pessoas na organização 
é fundamental para a governança (M������, 2007; T��, 2014) e seu comportamento 
pode afetar, posi� va ou nega� vamente, os resultados das organizações (M��������� �� 
P�����������, 2014). Sobre esse aspecto, a Instrução Norma� va nº 01 (C��/M���, 2016) 
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defi ne como princípio de governança aplicável a órgãos e en� dades do Poder Execu� vo 
federal o compromisso dos agentes em atuar segundo os valores é� cos.

A gestão de pessoas, de forma abrangente, envolve selecionar, capacitar e avaliar o 
desempenho dos agentes, em especial a alta administração (I���, 2001; T��, 2014), com 
vistas ao melhor desempenho da organização. Além disso, o adequado envolvimento da 
liderança é crucial para a boa governança e a prestação de serviços (N�����; N������, 
2013), uma vez que entre suas responsabilidades estão a implementação, a avaliação e a 
melhoria das estratégias da organização (S�������; V�������, 2007). Ademais, a é� ca do 
comportamento desses agentes infl uencia a atuação dos demais agentes da organização 
(C������; T����, 2005).

Outra categoria relevante para a governança está relacionada aos mecanismos 
de accountability da organização e envolve a transparência, a responsabilização dos 
agentes por meios de ações de controle e a prestação de contas (K������, 2005; P����; 
S���������, 2009; R����, 2009). Sobre a palavra accountability, Pinho e Sacramento 
(2009) se propuseram a iden� fi car a tradução para a língua pátria, mas constataram 
a impossibilidade de uma única tradução, tendo em vista que o conceito ainda está 
em construção no país. Não obstante, os autores apontam que o conceito envolve: 
responsabilidade (obje� va e subje� va), controle, transparência, obrigação de prestação 
de contas, jus� fi ca� vas para as ações que foram ou deixaram de ser empreendidas, 
premiação e/ou cas� go (P����; S���������, 2009).

As categorias, variáveis e elementos relacionados que formam a caracterização 
do modelo de governança organizacional, a par� r da revisão de literatura, podem ser 
observados no Quadro a seguir.
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Quadro 1 | Categorias e variáveis do modelo de governança

# Categoria Descrição da 
categoria Variável Elemento relacionado à 

variável Referência

1
Gestão 
Estratégica 

Envolve 
aspectos 
relacionados ao 
funcionamento 
da organização

Instâncias 
administra� vas de 
apoio à governança

Confi guração 
do Conselho de 
Administração

Blank e Van Hulst (2011); Chahal 
e Kumari (2013); Jarboui, Forget 
e Boujelbene (2014); Mswaka e 
Olu (2015);  Nkundabanyanga, 
Tauringana e Muhwezi (2015)

Comitês de apoio à 
governança

IFAC (2001); Lei n. 13.303 (Brasil, 
2016); 

Atuação de auditoria 
interna

Bello (2013); Chahal e Kumari 
(2013); Ellwood e Garcia-Lacalle 
(2015); IFAC (2001); Lei n. 13.303 
(Brasil, 2016); Schelker (2013); TCU 
(2014)

Processos 
organizacionais

Gerenciamento de 
informações

ANAO (2014); IFAC (2001); IFAC/
CIPFA (2014); Ngoepe e Ngulube 
(2013); Schelker (2013); Romolini, 
Gori e Fissi (2015); OCDE  (2015) 

Estratégia da 
organização

Defi nição e 
implementação de 
Gestão Estratégica

ANAO (2014); IFAC/CIPFA (2014); 
Gnan et. al (2013); Kim e Kim 
(2016), Loi (2016); Meintjes e 
Grobler (2014); TCU (2014)

Planejamento Estratégico ANAO (2014)

Gestão de Riscos
Implementação e 
avaliação da Gestão de 
Riscos

ANAO (2014); IFAC/CIPFA (2014); 
Lei n. 13.303 (Brasil, 2016); TCU 
(2014)

Stakeholders

Defi nição e divulgação 
dos canais de 
comunicação

ANAO (2014); IFAC (2001); OCDE 
(2015); TCU (2014)

Fomento à par� cipação 
das partes Interessadas 

ANAO (2014); IFAC (2001); Gnan 
et. al (2013); IFAC/CIPFA (2014); 
Kim e Kim (2016); Lei n. 13.303 
(BRASIL, 2016); Loi (2016); 
Meintjes e Grobler (2014); OCDE 
(2015); TCU (2014)

Stakeholders
Atendimento dos 
interesses das partes 
interessadas

ANAO (2014); IN n. 01 (CGU/
MPOG, 2016); OCDE (2015); TCU 
(2014)

Parcerias Atuação compar� lhada ANAO (2014); IFAC/CIPFA (2014); 
TCU (2014)
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# Categoria Descrição da 
categoria Variável Elemento relacionado à 

variável Referência

2 Pessoas

Envolve 
aspectos 
relacionados 
às pessoas 
que atuam na 
organização

Exercício da liderança

Defi nição de diretrizes e 
polí� cas da organização

IFAC (2001); IFAC/CIPFA (2014); 
TCU (2014)

Responsabilidade 
pelo direcionamento, 
monitoramento e 
avaliação da organização

IFAC (2001); IFAC/CIPFA (2014); IN 
n. 01 (CGU/MPOG, 2016); OCDE 
(2015); TCU (2014);

Gestão de Pessoas

Seleção de pessoas IFAC (2001); Lei n. 13.303 (Brasil, 
2016); Schelker (2013); TCU (2014)

Capacitação de pessoas
ANAO (2014); IFAC (2001); IFAC/
CIPFA (2014); IN n. 01 (CGU/
MPOG, 2016); TCU (2014);

Avaliação de pessoas Lei n. 13.303 (Brasil, 2016); TCU 
(2014)

Papéis e 
responsabilidades

Defi nição de atribuições 
e de responsabilidades

ANAO (2014); IFAC (2001); OCDE 
(2015); Oberoi (2013); TCU (2014)

Remuneração da alta 
administração

Defi nição da 
remuneração da alta 
administração

IFAC (2001); TCU (2014)

Padrão 
comportamental é� co

Atuação é� ca

IFAC/CIPFA (2014); IN n. 01 (CGU/ 
MPOG, 2016); Jarboui, Forget e 
Boujelbene (2014); Subramaniam, 
Stewart e Shulman (2013)

Adoção de Código de 
É� ca

IFAC (2001); IFAC/CIPFA (2014); 
Lei n. 13.303 (Brasil, 2016); OCDE  
(2015); TCU (2014)

Julgamento imparcial na 
tomada de decisão IFAC (2001); OCDE (2015)
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# Categoria Descrição da 
categoria Variável Elemento relacionado à 

variável Referência

3 Accountability

Envolve 
transparência, 
responsabiliza-
ção e prestação 
de contas da 
organização 

Transparência

Transparência de dados e 
informações

ANAO (2014); IFAC (2001); IFAC/
CIPFA (2014) IN n. 01 (CGU/MPOG, 
2016); Lei n. 13.303 (Brasil, 2016); 
OCDE (2015); TCU (2014)

Avaliação de sa� sfação ANAO (2014); TCU (2014)

Monitoramento 
e avaliação de 
desempenho da 
organização

ANAO (2014); IFAC (2001); IFAC/
CIPFA (2014); TCU (2014)

Responsabilização

Conformidade com leis e 
regulamentos IFAC (2001)

Conformidade 
orçamentária e fi nanceira IFAC (2001); IFAC/CIPFA (2014)

Gerenciamento do 
confl ito de interesse

ANAO (2014); IFAC (2001), OCDE 
(2015); TCU (2014)

Apuração de 
irregularidades IFAC (2001); TCU (2014)

Prestação de contas

Prestação de contas 
periódicas

ANAO (2014); IFAC (2001); IFAC/
CIPFA (2014); IN n. 01 (CGU/
MPOG, 2016); Ngoepe e Ngulube 
(2013); Romolini, Gori e Fissi 
(2015); Schelker (2013); OCDE  
(2015); TCU (2014)

Realização de auditoria 
anual OCDE (2015)

Fonte: dados da pesquisa.

Cabe ressaltar que a revisão de literatura foi realizada a par� r de pesquisas em 
periódicos nacionais e internacionais e nos principais referenciais de governança aplicados 
ao setor público. O quadro orientou o roteiro da coleta de dados primários, conforme 
especifi cado no tópico seguinte.
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3 Método

Trata-se de estudo qualita� vo e quan� ta� vo para a proposição de um instrumento 
de avaliação de governança organizacional por meio de procedimentos metodológicos de 
inves� gação documental, revisão de literatura, realização de entrevistas com especialistas 
sobre o tema e com gestores de uma organização pública, e validação do instrumento de 
avaliação. Optou-se como estratégia de pesquisa o estudo de caso em uma ins� tuição 
pública federal, cons� tuída como autarquia e vinculada ao Ministério da Educação, uma 
vez que se busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto por 
meio do emprego de diversos meios de obtenção de dados, como entrevistas, análise 
documental e observações (Y��, 2001).

Na primeira etapa da pesquisa, de natureza qualita� va, e a fi m de iden� fi car 
categorias e variáveis de governança organizacional no setor público, promoveu-se o 
levantamento da literatura e dos principais referenciais de governança aplicados ao setor 
público. Em seguida, a par� r das descrições das categorias e das variáveis apresentadas no 
Quadro 1, foi defi nido um roteiro de entrevistas e aplicado em entrevistas semiestruturadas 
com 14 especialistas sobre o tema governança, sendo quatro gestores, três acadêmicos 
e sete auditores escolhidos por amostragem não probabilís� ca. As entrevistas foram 
realizadas individualmente, de forma presencial, entre maio e setembro de 2017, � veram 
duração média de uma hora e trinta minutos, foram gravadas, transcritas e analisadas por 
meio da técnica de análise de conteúdo categorial temá� ca (B�����, 2011). A quan� dade 
de entrevistas foi defi nida em função do ponto de saturação teórica (T����-C�������, 
2009), que permite a interrupção da realização de entrevista quando, após iden� fi cada 
redundância dos dados coletados, realiza-se, no mínimo, duas entrevistas adicionais para 
confi rmar o ponto de saturação (F��������; F�����, 2016).

Além das 14 entrevistas realizadas com especialistas em governança, foram 
realizadas entrevistas também com gestores da organização de estudo com o obje� vo 
de verifi car categorias e variáveis do modelo de governança na realidade organizacional. 
Dessa forma, com autorização do mais alto dirigente da organização, o mesmo roteiro 
de entrevistas aplicado aos especialistas foi u� lizado para realizar as entrevistas com 
oito gestores, sendo um representante de cada unidade do mais alto nível regimental da 
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organização, entre agosto e outubro de 2017. No total, portanto, somando especialistas e 
gestores, foram realizadas 22 entrevistas.

Na análise das entrevistas, buscou-se verifi car a presença das categorias e variáveis 
iden� fi cadas na etapa inicial do estudo, assim como novas categorias ou variáveis a par� r 
dos relatos de cada entrevistado. Ao fi nal, um instrumento de avaliação da governança 
organizacional foi construído e subme� do à validação teórica e semân� ca de sete 
juízes, todos especialistas acadêmicos, para avaliação quanto aos critérios de clareza da 
linguagem, de per� nência prá� ca e de relevância teórica dos itens elaborados, seguindo 
o método de validação pelo Coefi ciente de Validade de Conteúdo (CVC), elaborado por 
Hernández Nieto (2002), onde:

(i) calcula-se a média (Mx) das notas atribuídas pelos juízes em cada critério e para 
cada item, conforme apresentado abaixo, onde i = 1 representa a soma das notas dos 
juízes e j o número de juízes:

Mx =
∑ Xij7

i=1

(ii) com base na média ob� da anteriormente, apura-se o coefi ciente de cada critério 
e em cada item (CVCi), onde Vmax = 5, uma vez que foi u� lizada a escala Likert de 5 pontos:

CVCi =
MMxx

Vmax

(iii) em seguida, deduz-se o erro (Pei) de o juiz atribuir notas aleatórias gerando 
uma concordância tendenciosa:

Pei = (((111(1((1(
JJ
)))

jj
)

j
)

(iv) na sequência, obtém-se o coefi ciente de cada item (CVCc):

CVCc = CVCi − Pei
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(v) e fi nalmente, calcula-se o coefi ciente total (CVCt) do instrumento de avaliação, 
para cada um dos três critérios, a par� r da média dos coefi cientes de validade de conteúdo 
dos itens do instrumento (Mccvi) descontado da média dos erros dos itens do instrumento:

CVCt = Mcvci – Mpei

Cada juiz foi instruído a atribuir nota de 1 a 5, em que os extremos, 1 e 5, 
expressavam a menor e a maior intensidade, respec� vamente, de concordância do item 
avaliado em cada um dos três critérios. Adicionalmente, para cada item havia um campo 
de observações para aporte de comentário dos juízes. 

Para validação e de acordo com Hernández Nieto (2002), considerando uma 
escala entre 0,0 e 1,00 de avaliação do CVCc e CVCt, itens com valores menores de 
0,80 representam validade e concordância inaceitáveis; valores iguais ou maiores de 
0,80 e menores de 0,90, são considerados com validade e concordância sa� sfatórias; e 
valores iguais ou acima de 0,90 até o limite de 1,00, apresentam validade e concordância 
excelentes (H�������� N����, 2002).

4 Resultados

A iden� fi cação de categorias e variáveis ob� das com o levantamento dos 
referenciais de governança e revisão de literatura foram apresentados no Quadro 1. Na 
etapa de entrevistas com especialistas, observou-se a ocorrência do ponto de saturação 
teórica em momentos dis� ntos para cada categoria, como demonstrado na Tabela 1, 
e apesar da recomendação de apenas duas entrevistas adicionais para confi rmação da 
saturação, optou-se por manter o cronograma de entrevistas agendado resultando em 
quatro entrevistas adicionais para a categoria Gestão Estratégica.
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Tabela 1 | Saturação das categorias

Categorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14
Gestão 
Estratégica 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Pessoas 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Accountability 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: dados da pesquisa.

Em relação à frequência com que categorias e variáveis foram mencionadas nos 
discursos dos entrevistados, ob� veram-se os dados da Tabela abaixo. 

Tabela 2 | Frequência de entrevistas por categorias e variáveis

Categorias Variáveis
Quanti dade de 
entrevistas por 

variável
Percentual

Gestão 
Estratégica

Instâncias administra� vas de apoio à 
governança 8 36%

Processos organizacionais 18 82%

Apoio tecnológico 6 27%

Prá� cas de governança 3 14%

Estratégia da Organização 19 86%

Gestão de riscos 21 95%

Stakeholders 22 100%

Parcerias 21 95%

Pessoas

Exercício da liderança 20 91%

Gestão de pessoas 22 100%

Papéis e responsabilidades 10 45%

Remuneração da alta administração 0 0%

Padrão comportamental é� co 8 36%

Accountability

Transparência 21 95%

Responsabilização 9 41%

Prestação de contas 3 14%

Fonte: dados da pesquisa.



Nildete dos Passos Oliveira e Pedro Carlos Resende Junior

 | 411Revista do Serviço Público (RSP), Brasília 71 (2) 397-426 abr/jun 2020

A par� r da análise das entrevistas com especialistas e gestores, um instrumento 
de avaliação foi construído e subme� do à validação de juízes. A Tabela 3 apresenta os 
coefi cientes de cada critério em cada um dos itens subme� dos à análise. 

Tabela 3 | Coefi cientes de validação dos itens

Item
CVCc

Clareza Perti nência 
práti ca

Relevância
 teórica

Média dos 
critérios

1 0,74 0,91 0,94 0,87

2 0,77 0,91 0,91 0,87

3 0,71 0,89 0,89 0,83

4 0,77 0,91 0,91 0,87

5 0,97 0,97 0,97 0,97

6 0,51 0,83 0,90 0,75

7 0,57 0,77 0,77 0,70

8 0,77 0,89 0,89 0,85

9 0,80 0,89 0,94 0,88

10 0,80 0,89 0,94 0,88

11 0,94 0,94 0,97 0,95

12 0,86 1,00 1,00 0,95

13 0,74 0,94 0,97 0,89

14 0,83 0,94 0,94 0,90

15 0,80 0,94 1,00 0,91

16 0,86 0,91 0,94 0,90

17 0,74 0,91 0,91 0,86

18 0,91 0,94 1,00 0,95

19 0,89 0,94 0,97 0,93

20 0,83 0,94 0,97 0,91

21 0,80 0,94 0,97 0,90

22 0,80 0,89 0,91 0,87

23 0,69 0,77 0,91 0,79
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Item
CVCc

Clareza Perti nência 
práti ca

Relevância
 teórica

Média dos 
critérios

24 0,69 0,83 1,00 0,84

25 0,77 0,83 1,00 0,87

26 0,91 0,91 0,97 0,93

27 0,91 0,94 0,97 0,94

28 0,83 0,93 0,80 0,86

29 0,63 0,80 0,80 0,74

30 0,83 0,97 0,83 0,88

31 0,86 0,94 0,94 0,91

32 0,80 0,94 0,94 0,90

33 0,91 0,97 1,00 0,96

34 0,91 0,97 1,00 0,96

35 0,74 0,86 1,00 0,87

36 0,74 0,86 1,00 0,87

37 0,91 0,83 0,86 0,87

38 0,77 0,94 1,00 0,90

39 0,77 0,97 0,97 0,90

40 0,91 0,89 0,89 0,90

41 0,89 0,97 0,97 0,94

42 0,77 0,89 0,97 0,88

43 0,83 0,87 1,00 0,90

44 0,89 0,87 1,00 0,92

45 0,74 0,87 0,97 0,86

46 0,83 0,87 1,00 0,90

47 0,71 1,00 1,00 0,90

48 0,71 1,00 1,00 0,90

49 0,87 1,00 1,00 0,96

50 0,83 0,91 0,91 0,89
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Item
CVCc

Clareza Perti nência 
práti ca

Relevância
 teórica

Média dos 
critérios

51 0,74 0,94 1,00 0,90

52 0,91 0,97 1,00 0,96

53 0,91 0,97 0,97 0,95

54 0,94 0,97 1,00 0,97

55 0,80 0,89 0,89 0,86

56 0,94 0,89 0,89 0,90

57 0,83 0,89 0,89 0,87

58 0,71 1,00 1,00 0,90

CVCt 0,81 0,91 0,95 0,89

Fonte: dados da pesquisa.

Como se observa na úl� ma linha da tabela, o coefi ciente total (CVCt) dos critérios 
quanto à clareza de linguagem (0,81), per� nência prá� ca (0,91) e relevância teórica (0,95) 
apresentaram valores de validação considerados entre sa� sfatórios (valor entre 0,80 e 
0,90) e excelentes (acima de 0,90), podendo-se afi rmar a adequação geral do instrumento 
de avaliação da governança.

Os comentários espontâneos dos juízes foram analisados e subsidiaram a tomada 
de decisão para ajustes nos itens de instrumentos, seja em relação à alteração textual, 
situação em que a redação dos itens foi modifi cada para atribuir maior clareza ao que se 
espera mensurar; à manutenção, quando o item foi man� do integralmente por apresentar 
coefi ciente de clareza acima de 0,80 e/ou quando não houve comentários dos juízes; à 
exclusão, itens com média de coefi ciente abaixo de 0,80; e inclusão, nos casos em que 
houve recomendação para divisão dos itens que apresentaram dualidade de resposta.

Após os devidos ajustes a par� r da validação do instrumento, apresenta-se a 
proposta de ques� onário de avaliação da governança organizacional para a organização 
pública. A escala u� lizada foi do � po Likert numérica e con� nua de sete pontos, de 1 a 
7, em que 1 refere-se ao menor nível de concordância (discordo totalmente) e 7 o maior 
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nível de concordância (concordo totalmente) sobre o item. Cada item foi elaborado a 
par� r da descrição apresentada nos textos ob� dos na revisão de literatura.

Quadro 2 | Instrumento de avaliação da governança organizacional

Na minha organização...

1

Existem Comitês Estratégicos ou unidades similares de apoio 
à governança. 
(Por Comitês Estratégicos ou unidades de apoio à governança 
entenda-se instâncias administra� vas, como um Comitê 
composto por diretores, que dão suporte ao Presidente 
ou dirigente máximo da organização para a realização dos 
obje� vos ins� tucionais).

1 2 3 4 5 6 7

2 A Auditoria Interna atua como instância de controle na 
organização.

1 2 3 4 5 6 7

3 A Auditoria Interna atua como instância de governança na 
organização.

1 2 3 4 5 6 7

4

A gestão da informação é realizada para manter a 
con� nuidade das a� vidades. (Por gestão da informação 
entenda a padronização e registro das ro� nas, dos processos 
de trabalho, a formalização de manuais e procedimentos, o 
mapeamento de processos).

1 2 3 4 5 6 7

5

A comunicação interna acontece de forma fl uida. (Por 
comunicação interna entenda o compar� lhamento de 
informações ins� tucionais na organização e fl uidez, 
quando há transmissão e possibilidade de retorno sobre a 
informação).

1 2 3 4 5 6 7

6 Os departamentos atuam de forma coordenada para o 
alcance dos obje� vos ins� tucionais.

1 2 3 4 5 6 7

7

A infraestrutura tecnológica permite fazer a gestão da 
informação. (Por infraestrutura tecnológica entenda a 
disponibilidade de máquinas, equipamentos, sistemas, banco 
de dados, rede, serviços).

1 2 3 4 5 6 7

8 A estratégica de atuação está defi nida. 1 2 3 4 5 6 7

9 A estratégia de atuação é executada. 1 2 3 4 5 6 7

10 Há clareza dos resultados a serem alcançados. 1 2 3 4 5 6 7

11 As pessoas conhecem a missão ins� tucional. 1 2 3 4 5 6 7
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Na minha organização...

12
É assegurada a alocação efi ciente dos recursos (fi nanceiros, 
materiais, humanos e tecnológicos) para desenvolvimento 
das a� vidades.

1 2 3 4 5 6 7

13 Há obje� vos estratégicos defi nidos. 1 2 3 4 5 6 7

14 Há Planejamento Estratégico formalizado. 1 2 3 4 5 6 7

15 O planejamento das a� vidades é revisado periodicamente. 1 2 3 4 5 6 7

16

Realiza-se avaliação de riscos estratégicos e específi cos 
que possam comprometer o alcance dos obje� vos da 
organização. (Por riscos, entenda a possibilidade de 
ocorrência de um evento que venha a ter impacto no 
cumprimento dos obje� vos da organização).

1 2 3 4 5 6 7

17

Os canais de comunicação com as partes interessadas 
estão estabelecidos. (Por partes interessadas entenda-
se: sociedade, pesquisadores, secretarias de governo, 
ins� tuições de ensino, órgãos de controle, dentre outros 
que infl uenciam ou possam infl uenciar as a� vidades da 
organização).

1 2 3 4 5 6 7

18 Há divulgação dos canais de comunicação para as partes 
interessadas.

1 2 3 4 5 6 7

19 Há incen� vo à par� cipação das partes interessadas nas 
a� vidades da organização.

1 2 3 4 5 6 7

20 Há ações que busquem conscien� zar a sociedade quanto à 
sua par� cipação nas a� vidades da organização.

1 2 3 4 5 6 7

21 Há ações com foco no atendimento às necessidades das 
partes interessadas.

1 2 3 4 5 6 7

22 Há parcerias com outras ins� tuições, integrantes do governo, 
para alcançar seus obje� vos ins� tucionais.

1 2 3 4 5 6 7

23 Há parcerias com outras ins� tuições, de fora do governo, 
para alcançar seus obje� vos ins� tucionais.

1 2 3 4 5 6 7

24 As parcerias são formalizadas. 1 2 3 4 5 6 7

25 São claras as atribuições de cada parte nas parcerias. 1 2 3 4 5 6 7

26 O conhecimento e as prá� cas adquiridas em regime de 
parceria são incorporados às a� vidades.

1 2 3 4 5 6 7

27 Realiza-se controle de desempenho das parcerias. 1 2 3 4 5 6 7
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Na minha organização...

28
A alta direção defi ne as polí� cas da organização.
(Por alta direção entenda-se a autoridade máxima e os 
dirigentes superiores).

1 2 3 4 5 6 7

29

A alta direção promove a gestão par� cipa� va na tomada 
de decisão. (Por gestão par� cipa� va considere a a� tude 
gerencial da alta direção que busque o máximo de 
cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e 
o potencial diferenciado de cada um e harmonizando os 
interesses individuais e cole� vos, a fi m de conseguir a 
sinergia das equipes de trabalho).

1 2 3 4 5 6 7

30 Há processo formalizado de seleção de pessoas do corpo 
técnico.

1 2 3 4 5 6 7

31

Os requisitos para ocupar cargos de liderança na organização 
estão formalizados no arranjo ins� tucional.
 (Por arranjo ins� tucional entenda lei de criação da 
organização, decreto regulamentador da estrutura).

1 2 3 4 5 6 7

32 É realizada a capacitação do corpo técnico para desempenho 
das a� vidades.

1 2 3 4 5 6 7

33 É realizada a capacitação das lideranças para desempenho 
das a� vidades.

1 2 3 4 5 6 7

34 É realizada avaliação de desempenho das lideranças. 1 2 3 4 5 6 7

35 É realizada avaliação de desempenho do corpo técnico. 1 2 3 4 5 6 7

36 São promovidas ações de mo� vação para atuação na 
organização.

1 2 3 4 5 6 7

37 Há prá� ca de recompensa pelo desempenho. 1 2 3 4 5 6 7

38 Há prá� ca de punição pelo desempenho. 1 2 3 4 5 6 7

39 As atuais carreiras incen� vam a manutenção dos servidores 
na organização.

1 2 3 4 5 6 7

40 As pessoas têm consciência que sua a� vidade impacta nos 
resultados da organização.

1 2 3 4 5 6 7

41 As atribuições e responsabilidades estão claramente 
defi nidas.

1 2 3 4 5 6 7

42 Atua-se de acordo com a estrutura formalizada. 1 2 3 4 5 6 7

43 Há comprome� mento é� co da liderança. 1 2 3 4 5 6 7
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Na minha organização...

44 Há comprome� mento é� co do corpo técnico. 1 2 3 4 5 6 7

45 Adota-se código de é� ca adaptado ao contexto de atuação 
da organização.

1 2 3 4 5 6 7

46 O código de é� ca é aplicado a todos da organização, corpo 
técnico e lideranças.

1 2 3 4 5 6 7

47 Ocorre a transparência das informações ao público interno. 1 2 3 4 5 6 7

48 Ocorre a transparência das informações ao público externo. 1 2 3 4 5 6 7

49 As informações divulgadas são compreensíveis ao público a 
que se des� na.

1 2 3 4 5 6 7

50 Ocorre a transparência na tomada de decisão. 1 2 3 4 5 6 7

51 Ocorre a avaliação de sa� sfação das ações desenvolvidas pela 
organização.

1 2 3 4 5 6 7

52 O desempenho operacional é monitorado. 1 2 3 4 5 6 7

53 Os indicadores de desempenho estão defi nidos. 1 2 3 4 5 6 7

54 O desempenho operacional é avaliado periodicamente. 1 2 3 4 5 6 7

55 Há prá� ca de controle da gestão orçamentária e fi nanceira. 1 2 3 4 5 6 7

56 Os confl itos de interesses que possam comprometer os 
obje� vos da organização são gerenciados.

1 2 3 4 5 6 7

57 Há prá� ca de controle quanto ao cumprimento de leis, 
regulamentos e normas.

1 2 3 4 5 6 7

58 A prestação de contas à sociedade é feita periodicamente. 1 2 3 4 5 6 7

Fonte: dados da pesquisa.

5 Discussão

Para a construção da proposta de instrumento de avaliação de governança foram 
analisadas as informações ob� das na revisão de literatura (Quadro 1) e dos relatos, 
individualizados e consolidados, das entrevistas realizadas, bem como dos comentários 
aportados pelos juízes nos formulários subme� dos à validação. Nessa perspec� va, as 
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variáveis estratégia da organização e exercício de liderança surgiram, respec� vamente, 
como as primeiras impressões tanto nos discursos dos especialistas quanto nos discursos 
dos gestores da organização de estudo. Há, portanto, alinhamento entre teoria e o discurso 
pra� cado pelos entrevistados de que o conjunto de mecanismos de governança apoia a 
organização no alcance de seus obje� vos ins� tucionais, tendo a liderança uma parcela 
importante nessa atuação (A���, 2014; T��, 2014).

Ainda em relação à importância das variáveis, observa-se alta frequência das 
variáveis relacionadas a gestão de pessoas, stakeholders, gestão de riscos, parcerias, 
liderança e transparência, o que possibilita inferir tais variáveis como as principais de 
governança organizacional, pois segundo Bardin (2011), a quan� dade e a ordem em que 
elementos de informação aparecem nos discursos dos entrevistados permitem iden� fi car 
a importância de cada registro.

Em contrapar� da, a variável remuneração da alta administração, que é apresentada 
nos referenciais do TCU (2014) e da Internati onal Federati on of Accountants (IFAC) (2001), 
bem como o elemento iden� fi cado como confi guração do conselho de administração, 
não foram mencionados nas entrevistas, quer pelo grupo de especialistas, quer por 
gestores da organização de estudo. Trata-se, portanto, de variáveis não observáveis ao 
� po de organização estudada – autarquia – e que foram excluídas da proposta fi nal do 
instrumento de avaliação.

Seguindo a análise, verifi ca-se o surgimento de duas novas variáveis – apoio 
tecnológico e prá� cas de governança – citadas por 27% e 14% de especialistas e gestores, 
respec� vamente. Essas duas variáveis surgiram nos discursos dos entrevistados como 
dois elementos necessários à boa governança e não estão, ao menos explicitamente, 
apresentadas nos princípios e prá� cas de governança dos referenciais analisados no 
tópico 2 - referencial teórico. 

Na variável rela� va a apoio tecnológico, a perspec� va dos entrevistados é de que 
o contexto das organizações se apresenta cada vez mais dinâmico, com a adoção de 
mecanismos de gestão da informação a serem suportados pelo apoio da tecnologia, o que 
corrobora o estudo de Zorzal e Rodrigues (2015) sobre a convergência dos princípios de 
disclosure e transparência à luz dos princípios de boas prá� cas de governança aplicadas 
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ao setor público, evidenciando o uso das tecnologias para impulsionar a produção, a 
organização, a disseminação da informação e a entrega de accountability de maneira 
efi caz à sociedade, permi� ndo, assim, que um stakeholder possa se integrar e avaliar as 
inicia� vas realizadas pela organização. Nessa linha e à luz da teoria ins� tucional, pode-se 
aventar que as mudanças na governança, mo� vadas pela gestão da informação, podem 
decorrer do processo mimé� co, em que se empregam prá� cas reconhecidas por outras 
organizações a fi m de mi� gar o risco de incerteza.

Os comitês de apoio à governança foram reportados como importantes instâncias 
administra� vas por 32% dos entrevistados, o que também foi encontrado no estudo 
realizado por Pascoal e Oliveira (2017), segundo o qual pra� camente todos os órgãos da 
administração  pública federal brasileira adotam a prá� ca de ins� tuir uma instância de 
apoio à governança.

Na variável processos organizacionais, 82% dos entrevistados demonstraram 
a preocupação quanto ao gerenciamento das informações da organização e houve 
associação desse elemento à capacitação dos colaboradores da organização, porque, 
segundo um dos especialistas entrevistado, a falta de capacitação dos servidores ocasiona 
erros não intencionais que resultam, ainda assim, em punição aos servidores.

A variável stakeholders fi gurou no discurso de todos os entrevistados. Para a 
maioria dos entrevistados, 82%, a organização deve pautar sua estratégia e ações para 
atendimento aos interesses do máximo de stakeholders, o que corrobora a teoria dos 
stakeholders quanto à adoção de estratégias diferenciadas para as diversas partes 
interessadas da organização (F������; R���, 1983; F������, 1999; M��������; A����;
R�����, 2012). Por outro lado, a par� cipação dos stakeholders na gestão da organização, 
como apontado na literatura (A���, 2014; B�����, 2016; G��� et al., 2013; I���/C����, 
2014; L��, 2016; O���, 2015; T��, 2014), não foi consenso entre os entrevistados. Um 
elemento condicionante à par� cipação do stakeholder sociedade na organização de 
estudo, por exemplo, refere-se à necessidade de conscien� zação para que esta par� cipe 
a� vamente das inicia� vas promovidas pela organização.

Ainda no que se refere à gestão de pessoas, observa-se a necessidade de capacitação 
con� nua das pessoas que atuam na organização, e da realização de uma avaliação efe� va 
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da liderança. Considerando que a liderança está associada à efi cácia gerencial, que 
infl uencia o clima organizacional (P������; A����; O�������, 2012) e que um dos gestores 
da organização de estudo apresentou desconfi ança quanto à efe� vidade da avaliação 
de liderança realizada pelo setor de gestão de pessoas da organização, a avaliação das 
lideranças se apresenta como oportunidade de melhoria para a organização de estudo.

Em relação à variável accountability, verifi cou-se que a variável transparência, 
relacionada à exposição da atuação das organizações e dos agentes públicos, foi a que 
obteve maior menção entre os entrevistados, seguida das variáveis responsabilização e 
prestação de contas, respec� vamente. A ocorrência corrobora a estudo de Koppell (2005) 
de que a transparência é a categoria mais importante da accountability. Por outro lado, as 
variáveis apuração de irregularidades e realização de auditoria anual, presentes no modelo 
de governança (Quadro 1) não foram explicitamente mencionadas pelos dois grupos de 
entrevistados, o que resultou na exclusão de ambas da proposta de instrumento.

Por fi m, ainda em relação à transparência, cabe destacar que, no caso da organização 
de estudo, os gestores demonstraram a preocupação com a manutenção do sigilo dos 
dados coletados pela organização e divulgados à sociedade, isso porque a proteção da 
informação individual deve ser resguardada. Na mesma direção quanto à proteção da 
informação individual, há o pronunciamento do Tribunal de Contas da União, Acórdão 
3.022/2015 – Plenário (T��, 2015), no sen� do de se adotar como boa prá� ca a exclusão ou 
mascaramento, total ou parcial, de atributos como nome, telefone ou outros documentos 
de iden� fi cação que impeçam a iden� fi cação das pessoas.

Nesse sentido, considerando os conceitos de isomorfismos trazidos pela Teoria 
Institucional e a mudança de comportamento da organização de estudo na divulgação 
de seus dados, com o devido mascaramento ou proteção dos dados individuais, e, 
ainda, a recente publicação de lei que trata da proteção dos dados pessoais – Lei nº 
13.709, de 14/08/2018 (B�����, 2018), pode-se entender que a institucionalização de 
uma transparência relativa, como variável de governança, ou seja, a transparência 
dos dados com proteção de determinadas informações, tem sido motivada pelo 
isomorfismo normativo.
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6 Conclusão

Este trabalho teve como obje� vo apresentar a proposta de instrumento de avaliação 
da governança organizacional para uma organização pública, o que se concre� zou a par� r de 
análise documental, realização de entrevistas, desenvolvimento e validação do instrumento. 
Inicialmente, os princípios e as prá� cas de governança aplicáveis ao setor público foram 
descritos por meio da análise de conteúdo da revisão de literatura e dos principais 
referenciais de governança, conforme o Quadro 1. Em seguida, foram realizadas entrevistas 
com especialistas, até encontrar o ponto de saturação teórica (F��������; F�����, 2016), 
e com gestores da ins� tuição de estudo. A Teoria Ins� tucional e a Teoria dos Stakeholders
foram u� lizadas como suporte teórico para analisar os resultados dessa pesquisa.

Como resultado, foram observadas poucas alterações entre o modelo de avaliação 
da governança iden� fi cado na literatura e o modelo de governança validado. Como 
exemplo de não recep� vidade, tem-se os elementos relacionados ao conselho de 
administração e remuneração da alta administração. Por outro lado, novos elementos 
surgiram das entrevistas com especialistas e gestores e foram man� dos após a validação 
do instrumento de avaliação pelos juízes, caso, por exemplo, dos elementos relacionados 
a instâncias de apoio à governança e apoio tecnológico.

Sobre o processo de incorporação efe� va das novas prá� cas de governança, observa-
se que esta ocorrerá quando houver a ins� tucionalização das prá� cas na organização, 
o que demandará mudanças na ins� tuição. Tais mudanças têm sido observadas a par� r 
do processo norma� vo, em que há obrigatoriedade na adoção de ajustes de prá� cas de 
governança, especialmente em decorrência das ações dos órgãos de controle, como os 
tribunais de contas.

Por fi m, os resultados discu� dos ao longo desse trabalho devem levar em 
consideração algumas limitações. Uma delas refere-se à impossibilidade de generalização 
a ins� tuições, especialmente aquelas com fi nalidade lucra� va, uma vez que se trata de 
um estudo de caso em uma autarquia federal e, por isso, as situações iden� fi cadas podem 
não ser do contexto de outras organizações (Y��, 2001). 
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Como recomendação de estudos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas 
empíricas por meio da aplicação do instrumento de avaliação de governança já validado e 
a replicação do estudo no contexto de outras organizações públicas. 
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