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1. Apresentação
1.

O Plano Estratégico (PET) 2019-2025 do Tribunal de Contas da União

(TCU) trouxe para a área temática de controle externo “Administração Governamental”
um conjunto de objetivos estratégicos cujo acompanhamento será realizado por meio
dos índices de governança pública e gestão obtidos no Acompanhamento de
Governança do TCU (iGG) (BRASIL, 2019, p. 54-58):
1.1.

Induzir o aprimoramento da governança do Centro de Governo,

promovendo a maturidade da governança pública e a integração das políticas públicas
federais.
1.2.

Induzir o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controles internos na

administração pública federal;
1.3.

Induzir a disponibilidade e a confiabilidade de informações na

Administração Pública;
1.4.

Induzir a profissionalização da gestão de pessoas do setor público;

1.5.

Contribuir para melhorar a capacidade de contratação das organizações

públicas; e
1.6.

Induzir o aperfeiçoamento dos mecanismos de governança multinível

das políticas públicas a cargo da União, estados, Distrito Federal e municípios.
2.

Ainda em 2019, foi criado o grupo de trabalho (GT) para

desburocratização no TCU (TCs 036.774/2019-7 e 034.095/2019-5), o qual propôs
rotinas para acompanhamento contínuo da gestão das UPCs (unidades prestadoras
de contas) por meio de indicadores como os de governança organizacional, de
pessoas, de contratações e de tecnologia da informação, obtidos no iGG.
3.

As propostas do GT subsidiaram a elaboração da IN TCU 84/2020

(BRASIL, 2020a), que definiu novas normas de tomada e prestação de contas, para
fins de racionalização e simplificação de procedimentos.
4.

A IN TCU 84/2020 confirmou essa necessidade de acompanhamento

contínuo da gestão e estabeleceu regras para a elaboração do relatório de gestão na
forma de relato integrado, pelo qual as UPCs devem informar como a governança está
contribuindo para a geração de valor público. A norma restringiu o julgamento de
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contas às UPCs mais relevantes (em termos de materialidade) e estabeleceu que as
demais UPCs divulguem suas prestações de contas na internet, ficando a cargo das
unidades técnicas do TCU (UTs) e do sistema de controle interno a fiscalização
contínua da gestão dessas organizações, podendo ser instaurado processo de
tomada de contas, a qualquer tempo, caso sejam identificados indícios de
irregularidades.
5.

Nesse sentido, o Anexo II à Decisão Normativa 187/2020 (BRASIL,

2020b) trouxe orientações detalhadas para a elaboração do relatório de gestão,
prevendo que o seu conteúdo contemple as medidas adotadas em relação aos
indicadores de governança e gestão levantados no âmbito do iGG.
6.

Considerando a crescente importância dos indicadores de governança e

de gestão para acompanhar a execução da estratégia do TCU e para acompanhar
continuamente a gestão das suas unidades jurisdicionadas, surgiu a demanda de
elaboração deste Manual, a fim de orientar os AUFC na interpretação e uso dos
indicadores do iGG.

2. O que é governança pública organizacional?
7.

Em 2013, o TCU publicou a primeira edição do Referencial Básico de

Governança (RBG), a fim de orientar e incentivar a implementação de boas práticas
de governança por organizações públicas. O RBG (BRASIL, 2013, p. 18) dispôs que
a governança pública organizacional “compreende essencialmente os mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar
a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de
serviços de interesse da sociedade”.
8.

A terceira edição do RBG (BRASIL, 2020c), publicada em 2020, detalha

esse conceito no capítulo 3. Mas, logo no capítulo 1, p. 15, o documento esclarece
que a governança pública organizacional:
É a aplicação de práticas de liderança, de estratégia e de controle, que
permitem aos mandatários de uma organização pública e às partes nela
interessadas avaliar sua situação e demandas, direcionar a sua atuação e
monitorar o seu funcionamento, de modo a aumentar as chances de entrega
de bons resultados aos cidadãos, em termos de serviços e de políticas
públicas. Este conceito, derivado principalmente da governança corporativa,
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foi delineado e adotado pelo TCU em virtude do propósito de apoiar a
melhoria do desempenho das organizações públicas jurisdicionadas.

9.

O conceito e as práticas de governança pública organizacional

difundidos pelo TCU têm sido utilizados em leis e normativos do Governo Federal, tais
como o Decreto 9.203/2017, que instituiu a política de governança da administração
pública federal; e a Lei 13.971/2019, que instituiu o Plano Plurianual da União para o
período de 2020 a 2023; e têm ainda servido de inspiração para a elaboração de
políticas de governança em organizações públicas dos demais poderes e de outros
entes federativos.
10.

A terceira edição do RBG está disponível em:

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-setorpublico/publicacoes.htm

3. Quais mecanismos e práticas compõem o modelo de
governança e gestão?
11.

A figura 1 mostra as diferenças entre governança e gestão, e a figura 2

traz o modelo criado pelo TCU para facilitar o entendimento desses conceitos. A
explicação acerca dessas figuras está disponível nas páginas 16 a 21 da terceira
edição do RBG (BRASIL, 2020c), sob os títulos: “Governança é só um modismo
recente para dizer o mesmo que gestão?” e “Como funciona a governança?”.
Figura 1 - Relação entre governança e gestão

Fonte: BRASIL, 2020c, p. 17
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Figura 2 - Modelo de governança e gestão

Fonte: BRASIL, 2020c, p. 20

12.

A figura 3 mostra os mecanismos e práticas de governança. A explicação

sobre o conteúdo de cada um dos mecanismos e respectivas práticas está disponível
no capítulo 5 da terceira edição do RBG (BRASIL, 2020c, p. 52-106).
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Figura 3 - Práticas de governança

Fonte: BRASIL,2020c, p. 52

13.

A figura 4 traz as práticas de gestão. Essas práticas são as utilizadas no

modelo de autoavaliação desenvolvido pelo TCU, abordado com mais detalhes no
Capítulo 4 deste Manual.
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Figura 4 - Práticas de gestão

Fonte: elaboração própria.

14.

Breve explicação sobre cada prática de gestão está disponível no

Apêndice A da terceira edição do RBG (BRASIL, 2020c, p. 148-189). As práticas de
gestão foram abordadas no Referencial (como explicado no próprio documento, p. 53
e 148) para chamar “a atenção da governança para as funções de gestão que são
comuns às organizações públicas e que são fundamentais para viabilizar a geração
de valor público, como aquelas relacionadas à administração de capital humano e
financeiro, e à gestão da segurança e da tecnologia da informação”; e para “ressaltar
a necessidade de a governança alinhar essas funções à estratégia organizacional e
desenvolver suas capacidades”.
15.

Como mencionado no RBG (BRASIL, 2020c, p.52 e 148), o modelo não

esgota todo o conjunto possível de práticas de governança e de gestão, contemplando
apenas as que já possuem consenso e ampla fundamentação na literatura, e que são
aplicáveis às UPCs (com base em normativos federais no tema, literatura internacional
e nacional, e fiscalizações de governança realizadas pelo TCU).
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16.

Quanto à diferença na implementação das práticas pelas organizações

inseridas no universo de UPCs, o RBG observa que (BRASIL, 2020c, p. 52 e 22):
[...] é necessário enfatizar que, enquanto algumas organizações menores
eventualmente tenham dificuldades em implementar todos os aspectos das
práticas sugeridas, organizações maiores e mais maduras irão além das
práticas sugeridas neste Referencial, desenvolvendo outras práticas,
conforme suas características institucionais, exigências legais e
necessidades apresentadas pelos resultados pretendidos e riscos
enfrentados. (p. 52)
Por isso, recomenda-se que cada organização observe a natureza do seu
negócio, o contexto no qual se encontra inserida, seus objetivos mais
relevantes e os riscos a eles associados, e implemente as práticas de
governança com formato e nível de complexidade adequados para o
alcance daqueles e tratamento destes, de acordo com a sua realidade,
evitando a implementação de controles cujos custos superam os
possíveis benefícios (art. 14 do Decreto-lei 200/1967) (grifos nossos). (p.
22)

Glossário relacionado às práticas do modelo de governança e gestão
17.

Para cada prática de governança e de gestão, há um conjunto de termos

relacionados. O conjunto de todos os termos e respectivas definições está disponível
no glossário de governança, no portal do TCU:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levanta
mento-de-governanca/
18.

O glossário é atualizado periodicamente e permite a pesquisa por

verbete, por prática e por tema (governança; gestão de pessoas; gestão de TI; gestão
de contratações; gestão orçamentária).
Referências das práticas do modelo de governança e gestão
19.

O modelo de governança e gestão foi elaborado, inicialmente, com

fundamento em referências internacionalmente aceitas na literatura e em julgados do
TCU. Com o desenvolvimento do trabalho de indução dessas boas práticas na
administração pública federal, várias delas foram positivadas na legislação brasileira,
permitindo a ampliação do rol de critérios utilizados. A diversidade dos critérios atende
às orientações da INTOSAI (2013, p. 7):
Os critérios podem ser gerais ou específicos, com foco no “dever ser” de
acordo com as leis, regulamentos ou objetivos; no que é “esperado” de
acordo com princípios sólidos, conhecimento científico e melhores práticas;
ou naquilo que “poderia ser” (dadas melhores condições). [...]

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
Coordenação-Geral de Controle Externo de Políticas Públicas (Cogep/TCU)
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração)
Diversas fontes podem ser usadas para identificar critérios, inclusive
referenciais de mensuração de desempenho. Os critérios devem ser
transparentes quanto às fontes que foram usadas, relevantes e
compreensíveis para os usuários, bem como completos, confiáveis e
objetivos, no contexto do objeto e dos objetivos de auditoria.

20.

As

referências

são

atualizadas

periodicamente

e

podem

ser

consultadas, por tema e por prática, no Quadro Referencial Normativo (QRN),
disponível no portal do TCU: http://www.tcu.gov.br/govorganizacional/

4. Como tem sido avaliada a adoção das práticas de
governança e de gestão pelas unidades jurisdicionadas
ao TCU?
Histórico
21.

Desde 2007, o TCU vem realizando levantamentos para conhecer

melhor a situação da governança na administração pública e estimular suas
organizações a adotarem as boas práticas no tema.
22.

Entre os anos de 2007 e 2016, o TCU realizou nove levantamentos de

governança e gestão, em quatro temas distintos, a saber, governança e gestão de
tecnologia da informação, de pessoas, de contratações, bem como de governança
pública organizacional (acórdãos 1603/2008; 2308/2010; 2585/2012; 3023/2013;
3117/2014; 2622/2015; 1273/2015; 882/2017; 358/2017, todos do plenário do TCU).
23.

Esses

trabalhos

foram

coordenados

pelas

unidades

técnicas

responsáveis por cada tema, utilizando a metodologia de pesquisa por aplicação de
questionários de autoavaliação.
24.

Nos intervalos entre os levantamentos, as UTs realizaram auditorias

para aprofundar as análises em amostras das UPCs respondentes (p. ex. acórdãos
2212/2015; 2328/2015; 2339/2016 e 2135/2017, todos do plenário do TCU),
normalmente na forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC).
25.

Em 2017, o TCU integrou os quatro temas abordados nesses

levantamentos em um só instrumento de autoavaliação, de forma a eliminar
redundâncias e possibilitar uma análise mais ampla da governança e da gestão das
UPCs (TC 026.651/2016-5).
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26.

No mesmo ano, foi realizado o primeiro levantamento integrado de

governança e de gestão, coordenado pela SecexAdmin, contemplando os quatro
temas supramencionados (Acórdão 588/2018-TCU-Plenário). No ano seguinte, o
questionário integrado foi novamente aplicado (Acórdão 2699/2018-TCU-Plenário), no
formato de acompanhamento.
27.

Em 2018, percebeu-se que a periodicidade anual de aplicação do

questionário de governança era excessiva, considerando-se: o tempo médio requerido
pelas organizações para planejar e implementar práticas de governança (que muitas
vezes demandam medidas estruturantes); o esforço do gestor para reunir todas as
informações necessárias ao preenchimento do questionário; os recursos empregados
pelo Tribunal para a aplicação do questionário, tratamento dos dados recebidos e
elaboração de relatórios individualizados. Decidiu-se então pela periodicidade bienal.
28.

Em 2019, uma nova dimensão foi adicionada ao instrumento de

autoavaliação: gestão orçamentária.
29.

A coleta de informações prevista para 2020 foi adiada para 2021, em

virtude da pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e dos
seus impactos nas rotinas das organizações públicas.
Técnica empregada
30.

O trabalho de obtenção do perfil integrado de governança e gestão

públicas utiliza o método CSA (Control Self-assessment ou autoavaliação de
controles). É aplicado questionário de autoavaliação a um conjunto de UPCs, pelo
qual procura-se levantar informações acerca da maturidade da governança e da
capacidade de gestão dessas organizações.
31.

O questionário é aplicado por meio eletrônico, de forma padronizada, à

amostra selecionada. Como informado na Portaria-Segecex 16/2010 (Brasil, 2010),
as principais vantagens de utilizar essa técnica de coleta de dados é a possibilidade
de contemplar grande número de respondentes com alta dispersão geográfica, com
custo relativamente baixo, permitindo realizar análises estatísticas que facilitem a
interpretação dos dados e que permitam a comparabilidade entre os grupos de
respondentes e o registro de evolução histórica.
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32.

No entanto, assim como possui vantagens, a técnica também possui

limitações. O conjunto de limitações e as providências tomadas para tratá-las são
abordadas na seção 4.2.3.
4.2.1. Estrutura
33.

A estrutura do questionário do iGG está fundamentada nas práticas do

modelo de autoavaliação (tratado com mais detalhes na seção 3). Essas práticas
(descritas com elevado nível de abstração) foram desdobradas em itens de verificação
(ou controles) mais objetivos, avaliáveis e auditáveis. As questões são agrupadas
pelos temas do modelo:
33.1

1000: Governança pública – Liderança;

33.2

2000: Governança pública – Estratégia;

33.3

3000: Governança pública – Controle;

33.4

4100: Gestão de pessoas;

33.5

4200: Gestão de tecnologia e da segurança da informação;

33.6

4300: Gestão de contratações; e

33.7

4400: Gestão orçamentária.

34.

Os temas contêm as questões relacionadas às práticas mostradas nas

figuras 3 e 4. Cada página do questionário eletrônico é destinada a uma prática.
35.

O respondente tem a opção de salvar suas respostas e retomar o

preenchimento depois, e de imprimir em formato PDF o questionário preenchido. O
sistema não permite o envio eletrônico das respostas sem preenchimento de todas as
questões.
36.

Antes de iniciar o preenchimento do questionário, o respondente tem

acesso à mensagem de boas-vindas e ao documento intitulado “instruções de
preenchimento do questionário”, pelo qual obterá orientações sobre interpretação da
escala de respostas, sobre como enviar o questionário, e direcionamento para os
documentos de suporte: FAQ, glossário e referências (ver seção 4.2.3). Há ainda a
informação de e-mail para contato com a equipe do TCU.
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37.

A primeira página do questionário é destinada à atualização dos dados

organizacionais, quais sejam: nome, sigla, endereço, CNPJ, telefone, categorização
da organização e contatos do dirigente máximo e do interlocutor.
38.

Ao final do questionário, há uma pergunta sobre a utilidade do trabalho

para a organização e campo de texto livre (preenchimento não obrigatório), para que
possa fazer críticas e sugestões.
39.

O questionário é aplicado de forma eletrônica, mas fica disponível em

(formato PDF) no portal do TCU:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levanta
mento-de-governanca/
40.

O questionário em formato PDF apresenta, abaixo de cada questão, os

termos a ela relacionados, que podem ser consultados no glossário (abordado na
seção 3.1).
4.2.2. Tipos de perguntas e escala de respostas
41.

Como resposta às questões, as organizações devem declarar o nível de

adoção de cada uma das práticas de governança e de gestão sugeridas no modelo.
42.

As perguntas iniciais são do tipo fechadas, com resposta única do tipo

“escala gradativa de adoção”. Dependendo da resposta selecionada, são abertas ao
respondente questões adicionais do tipo “sim ou não”, além de campo de texto livre
para outros esclarecimentos.
43.

As perguntas iniciais utilizam a seguinte escala gradativa de adoção:

“não adota”, “há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la”, “não se aplica”,
“adota em menor parte”, “adota parcialmente” e “adota em maior parte ou totalmente”.
44.

Caso o respondente selecione a opção “não se aplica”, “adota

parcialmente” ou “adota em grande parte ou totalmente”, é aberto campo adicional de
texto livre e de preenchimento obrigatório para a indicação da evidência que comprove
a resposta declarada ou para a apresentação das justificativas do “não se aplica”.
45.

As opções de resposta citadas no item 43 abrem também (para a maior

parte das questões) o segundo grupo de perguntas, do tipo “sim-não”, que dizem
respeito aos elementos evidenciais da adoção da prática.
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46.

Cabe esclarecer que a ferramenta utilizada para aplicação do

questionário não permite uploads de documentos, apenas a indicação das evidências
e dos links de acesso. No entanto, está em andamento o projeto de migração para
outro tipo de ferramenta (ver seção 4.5), e o estudo sobre a possibilidade de que ela
possibilite o upload, com limitação de tamanho a ser definida oportunamente.
47.

As orientações acerca da escala de respostas estão reunidas no

documento intitulado “instruções de preenchimento do questionário”, disponível no
portal do TCU:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levanta
mento-de-governanca/
48.

Para orientar as respostas, são utilizadas faixas de percentuais

(categorias) de adoção de prática, a fim de que os respondentes possam categorizar
sua organização com mais facilidade nas opções disponíveis. As faixas adotadas
(com inspiração na norma ABNT ISO/IEC 15504-2/2008, atualmente cancelada) são
as seguintes:

49.

•

Não adota (0% de adoção)

•

Adota em menor parte (acima de 0% e menos de 15% de adoção)

•

Adota parcialmente (entre 15% e menos de 85% de adoção)

•

Adota em maior parte ou totalmente (acima de 85% de adoção)
Observe-se que a faixa de 15% a 85% é intencionalmente larga, pois foi

percebido que o detalhamento dessa faixa aumentaria desnecessariamente o custo
de decisão dos respondentes (poderia induzi-los a gastar tempo para medir com
precisão a adoção da prática) e ainda aumentaria a variância e subjetividade do
questionário. O entendimento foi no sentido de que é mais fácil para o respondente
discernir que "faz muito" ou que "faz pouco". A organização que responde que “adota
parcialmente” provavelmente entende que não está na faixa inicial, mas também não
pode ser considerada em nível avançado.
50.

Percebe-se que a separação das faixas mais decisivas (menor e maior

parte) é bem ampla, de modo a demarcar com mais clareza aquela organização que
assume ainda estar no estágio inicial e aquela que se considera em nível aprimorado
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de adoção da prática de governança ou de gestão. Quem marca "parcialmente" não
está mensurando exatamente 16% ou 84%, mas está afirmando que não é iniciante
nem avançado.
51.

Cabe mencionar que, de modo geral, as organizações respondentes

apreciam essa diferenciação ampla entre as faixas, conforme observado no conjunto
de trabalhos anteriores (ver seção 4.1). Além disso, os testes estatísticos realizados
a cada trabalho têm mostrado que a escala está funcionando como esperado para
esse tipo de avaliação. Em 2017, a equipe da Universidade de Brasília (UNB) que
participou da revisão do questionário considerou a escala satisfatória após os testes
realizados (ver seção 4.3.3).
4.2.3. Suporte de primeiro e segundo níveis
52.

O suporte de primeiro nível é o conjunto de documentos, disponíveis no

portal do TCU, que compõem o primeiro apoio (linha de frente) que o gestor consultará
para tirar dúvidas relacionadas não somente ao questionário, mas ao trabalho com
um todo. Correspondem às instruções de preenchimento, à FAQ, ao Quadro
Referencial Normativo (QRN) e ao glossário, sendo essenciais para reduzir a
subjetividade do questionário e assim aumentar a precisão das respostas e dos
índices gerado.
53.

As instruções de preenchimento, documento de que trata o item 36.

54.

A FAQ (Frequently Asked Questions) contém as principais dúvidas

recorrentes com relação ao trabalho, em especial ao preenchimento do questionário
de governança, e respectivas respostas.
55.

O glossário é o documento que traz a definição dos termos utilizados no

questionário. Esse documento é essencial para evitar a ambiguidade desses verbetes
e consequentemente a ambiguidade de interpretação das perguntas, que reduz a
qualidade das respostas (ver seção 3.1).
56.

O Quadro Referencial Normativo (QRN) é o conjunto de páginas web

disponibilizadas no Portal TCU, com o objetivo de ser um arcabouço das principais
referências relacionadas às práticas de governança e gestão do modelo (ver seção
18).
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57.

O suporte de segundo nível é o realizado diretamente pela equipe do

TCU responsável pela coordenação do trabalho. Atualmente está disponível por meio
da caixa de e-mail institucional: governancapublica@tcu.gov.br.
Limitações metodológicas e medidas de mitigação adotadas
4.3.1. Viés na formulação das perguntas
58.

A primeira limitação metodológica diz respeito ao viés na formulação das

perguntas. A Portaria-Segecex 16/2010 (BRASIL, 2010, p. 7) alerta que as perguntas
formuladas podem trazer, “de forma implícita, a estrutura de entendimento do
fenômeno pela equipe de auditoria”. Dessa forma, o instrumento de coleta de dados
pode refletir o ponto de vista do avaliador, além disso as perguntas podem ser
interpretadas de maneira diversa pelos diferentes respondentes do questionário. O
normativo então orienta que:
Essas limitações podem ser reduzidas por intermédio de um bom diagnóstico
da situação, realizado durante a fase de planejamento, inclusive com consulta
a especialistas, gestores, servidores e beneficiários. Outra providência é a
equipe submeter o questionário à avaliação de especialistas no tema da
pesquisa que possam validar as perguntas. Por fim, o instrumento de coleta
deve ser testado com especialistas e colegas auditores e durante o teste
piloto da auditoria para que sejam identificadas falhas na construção do
questionário. (BRASIL, 2010, p. 7)

59.

Para reduzir o viés na formulação das perguntas, o questionário do iGG

tem sido, ao longo dos anos, testado e submetido a amplo processo de validação por
especialistas internos e externos ao TCU e por gestores.
60.

Como relatado na seção 4.1, foram realizados onze levantamentos deste

tipo, dois deles envolvendo, simultaneamente, todas as temáticas avaliadas no iGG
(com exceção da gestão orçamentária, incluída somente em 2019). Além disso, como
mencionado no item 24, ocorreram auditorias cujos resultados subsidiaram o
aprimoramento das questões. Esses vários testes ampliaram o conhecimento sobre
os objetos em análise.
61.

Em 2014, as temáticas de governança organizacional e de gestão de

contratações foram submetidas a processo de revisão e validação, durante os meses
de maio a agosto, envolvendo grupos focais, reuniões com representantes de
organizações federais (Casa Civil, AGU, CGU, Ministério da Fazenda etc.), e a
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realização de dois painéis de referência com gestores e especialistas do TCU e dos
28 tribunais de contas que participaram do trabalho (Acórdão 1.273/2015-TCUPlenário).
62.

Em 2017, a integração das temáticas em um só instrumento de

autoavaliação foi realizada com a supervisão da Secretaria de Métodos e Suporte ao
Controle Externo (Semec), e a participação do Centro de Estudos Avançados de
Governo e Administração Pública da Universidade de Brasília (CEAG/UNB) (TC
026.651/2016-5), o qual realizou testes de aplicação do questionário com amostra de
gestores.
63.

Em 2019, o questionário integrado foi revisado e validado (TC

003.870/2019-7). Primeiramente, executou-se o procedimento estatístico de análise
de componentes principais (PCA) para cada uma das questões com os dados do
último ciclo de coleta (2018). Para cada questão foi gerado um gráfico com o resultado
da PCA e calculado o VIF (variance inflation factor) para identificar as questões que
apresentaram problema de colineariedade. A análise de colineariedade permitiu à
equipe identificar questões cujas respostas eram exageradamente semelhantes entre
si, gerando oportunidades de eliminação de perguntas ou de combinações entre elas.
Além disso, a análise PCA permitiu identificar perguntas que pouco se harmonizavam
em seus contextos (baixa multicorrelação), indicando que tiveram maior ruído na
resposta e, assim, corrigir os seus textos ou, ainda, exclui-las do questionário.
64.

Após a primeira correção com abordagens estatística e semântica, as

UTs responsáveis por temas do questionário conduziram internamente etapa de
revisão com a supervisão da SecexAdmin.
65.

Encerradas as duas primeiras etapas de revisão, foram realizados sete

painéis de referência, com a participação de mais de cem gestores e especialistas.
66.

À época, ocorreu a inclusão do tema “gestão orçamentária”, conduzida

pela SecexAdmin com a contribuição da Semag e de representantes da Secretaria de
Orçamento Federal do Ministério da Economia (SOF) e da Casa Civil da Presidência
da República (CC-PR).
67.

Em 2020, durante a elaboração da 3ª edição do RBG (TC 028.209/2020-

6), as práticas de governança pública organizacional (que fundamentam as questões
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do iGG nesse tema) foram revisadas. Foi constituído grupo de trabalho para a revisão
por especialistas internos ao TCU, com participação da Semec e da Seplan.
Posteriormente, o documento foi submetido à etapa de revisão por especialistas
externos ao TCU: grupo formado por 24 acadêmicos e gestores com notório
conhecimento e experiência no tema.
68.

Somados à ampla revisão e validação supracitada, há controles

compensatórios para mitigar o viés da interpretação das perguntas: os suportes de
primeiro e segundo níveis (abordados na seção 4.2.3).
4.3.2. Validade das respostas
69.

A segunda limitação trata da validade das respostas, pois os dados

informados pelos gestores podem não corresponder à realidade da governança
organizacional e de gestão em suas organizações.
70.

A validade dos dados informados no questionário do iGG é uma

preocupação importante. Tal validade só pode ser diretamente aferida por meio de
auditorias de campo, especialmente desenhadas para esse fim, o que seria bastante
oneroso se fossem realizadas com a mesma frequência e escopo em que ocorrem as
autoavaliações.
71.

Por este motivo, a equipe optou por adicionar quatro procedimentos com

vistas a aumentar a riqueza de informação e reduzir a probabilidade de
superestimação de autoavaliação:
71.1

Procedimento 1 - na ocorrência de respostas “adota parcialmente” ou

“adota em grande parte ou totalmente”, optou-se por exigir do respondente o
preenchimento de campo adicional de texto livre e preenchimento obrigatório para a
indicação da evidência auditável que comprove a resposta declarada;
71.2

Procedimento 2 - na ocorrência de resposta “não se aplica”, o

respondente deve informar se a inaplicabilidade é derivada de impedimento legal, de
custo-benefício desfavorável ou de outras razões, as quais devem ser explicitadas em
texto livre. Essas justificativas são avaliadas individualmente pelos membros da
equipe do TCU, podendo tais razões serem rejeitadas, diminuindo a nota da
organização naquele item, caso em que a resposta é alterada para “não adota”;
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71.3

Procedimento 3 - na ocorrência dos tipos de resposta citados no

procedimento 1, a maior parte das questões (104 das 114 questões) exige também o
preenchimento de subquestões adicionais, do tipo “sim/não”, chamadas de questões
TipoX, que são testes de consistência das respostas (perguntas que complementam
a principal), pois dizem respeito aos detalhes evidenciais da adoção da prática.
Nesses casos, na fase de tratamento de dados, o não preenchimento das questões
TipoX consideradas obrigatórias para caracterizar a adoção da prática implica no
desconto de nota da questão inteira. No caso extremo de não marcação de nenhuma
TipoX, o desconto de nota leva a questão ao patamar de nota da resposta “Adota em
menor parte”, que é a alternativa de resposta mais elevada que não exige a marcação
de questões TipoX;
71.4

Procedimento 4 – todas os dados coletados no iGG tornaram-se públicos

e são disponibilizados em formato aberto na internet (acórdãos 588/2018 e 1718/2018,
ambos do Plenário do TCU). A publicação das informações incentiva o controle social
e a utilização dos dados em estudos acadêmicos, o que tem sido comum desde que
os resultados individuais passaram a ser divulgados no site do TCU para amplo
acesso aos interessados.
4.3.3. Viés na coleta e na análise das informações
72.

A terceira limitação aborda o viés na coleta e na análise das informações.

Para reduzir este risco, a Portaria-Segecex 16/2010 (Brasil, 2010, p. 7) recomenda ter
cuidados na seleção de amostra representativa, e desconsiderar evidências pouco
consistentes.
73.

Os cuidados na seleção da amostra são abordados na seção 5.1. Todas

as UPCs são selecionadas (excluindo-se as discriminadas no item 86.2); e
encaminham suas respostas, por força do art. 58, incisos V e VI, da Lei 8.443/1992.
74.

As técnicas empregadas na análise de dados são explicitadas na seção

6.1 e no documento “Método de cálculo dos indicadores” disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantam
ento-de-governanca/
Autosserviço para avaliação voluntária
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75.

Desde o primeiro ciclo de aplicação do questionário integrado, em 2017,

organizações que não compõem a lista oficial de respondentes (inclusive de outros
entes federativos, e organizações do segundo setor) têm solicitado o acesso ao
questionário para conhecer o conteúdo e calcular seus indicadores de governança e
de gestão.
76.

O aumento do número desse tipo de pedido gerou a necessidade de

disponibilização de um sistema de autosserviço, pelo qual os interessados pudessem
registrar suas respostas e conhecer seus indicadores, independentemente da amostra
oficial e de validação pelo TCU.
77.

Visando atender tais demandas, foi concebido um sistema sob a forma

de “autosserviço”, isto é, serviço de negócio realizado de forma automatizada, de
modo a não onerar a equipe do TCU ou aumentar seu esforço de trabalho.
78.

Por meio do autosserviço, a organização voluntária pode responder ao

questionário e obter seus indicadores, ficando suas respostas, bem como os índices
calculados, sob sua inteira responsabilidade, pois não são submetidos a qualquer tipo
de validação por parte do TCU.
79.

O sistema de autoavaliação voluntária está disponível no portal do TCU:

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/autoss
ervico-igg/
e-Governança
80.

Está em andamento o projeto para migrar toda a estrutura do

questionário do iGG e documentos de suporte para o sistema e-Governança.
81.

O e-Governança trará as seguintes vantagens:

81.1

Integração com o sistema Conecta, para envio e recebimento de

comunicações;
81.2

Maior interatividade na comunicação com o usuário e administradores;

81.3

iGG contínuo: atualmente, os ciclos do iGG ocorrem com periodicidade

bienal, sendo aberto prazo – geralmente um mês – para a organização enviar o
questionário eletrônico. O novo sistema permitirá que a autoavaliação ocorra de forma
assíncrona para o gestor, isto é, de modo contínuo, podendo esse responder ao
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questionário no momento mais adequado para ele, atualizando suas respostas à
medida que adota uma determinada prática de governança ou gestão. O TCU poderá
extrair os dados, obtendo a fotografia do cenário, sempre que julgar pertinente;
81.4

Aproveitamento das respostas do ano anterior: atualmente, as respostas

produzidas por uma organização em um ciclo não são aproveitadas no novo ciclo,
tendo o gestor que responder tudo novamente. O novo sistema permitirá o
aproveitamento;
82.

Este manual será atualizado quando o e-Governança estiver em

operação.
Visão de futuro
83.

Se a continuidade desse trabalho for do interesse do TCU e autorizada

pelas autoridades competentes, vislumbram-se os seguintes aprimoramentos:
83.1

criação de comunidade virtual de governança, aberta para o público

externo, para esclarecimentos de dúvidas, reduzindo assim a quantidade de e-mails
que chegam à caixa institucional de governança;
83.2

disponibilização, para público externo, do painel abordado na seção 7.1.

Dessa forma, a geração das devolutivas (ver seção 7.2) poderá ser realizada pelas
organizações respondentes e por outras partes interessadas, não havendo mais a
necessidade de armazenamento e disponibilização de relatórios em PDF no portal do
TCU, já que as informações poderão ser consultadas em tempo real no painel;
83.3

divulgação desse manual e dos instrumentos descritos na seção 131

(como p. ex. as matrizes de auditoria) para uso pelas auditorias internas.

5. Quais organizações participam da avaliação?
Seleção dos respondentes
84.

A cada ciclo de aplicação do questionário do iGG, é realizada a revisão

da lista de organizações respondentes. É disponibilizada a cada respondente chave
própria para acesso ao questionário.
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85.

O acórdão 976/2019 do Plenário do TCU manteve a decisão de que não

somente organizações públicas podem ser selecionadas para participar do trabalho,
mas também os demais entes jurisdicionados ao Tribunal.
86.

O processo de seleção da amostra de respondentes consiste nas

seguintes etapas:
86.1

1º - Extrair:

86.1.1 do SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento), a tabela de
organizações integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social da União, do
exercício financeiro corrente;
86.1.2 do SIEST (Sistema de Informação das Estatais), a lista das empresas
estatais não dependentes, integrantes do Programa de Dispêndios Globais (PDG);
86.1.3 do sistema do TCU “Clientela”, a lista da clientela das secretarias de
controle externo; e
86.1.4 da página de prestação de contas do portal do TCU, a lista de UPCs do
ano corrente.
86.2

2º - Reunir os registros supramencionados, e excluir os seguintes:

86.2.1 unidades orçamentárias inativas;
86.2.2 estatais inativas no SIEST;
86.2.3 empresas privatizadas, incorporadas, em liquidação e/ou com CNPJ
baixado;
86.2.4 organizações extintas ou integradas a outras (p. ex.: reestruturação dos
ministérios);
86.2.5 estatais subsidiárias e controladas que não integram a lista de UPCs;
86.2.6 departamentos regionais dos serviços sociais autônomos, mantendo-se
apenas os conselhos e departamentos nacionais e administrações centrais;
86.2.7 departamentos regionais dos conselhos de profissões, mantendo-se
apenas os conselhos federais;
86.2.8 fundos (com exceção do FNDE, que é autarquia). Entende-se que, como
o direcionamento e aplicação de recursos dos fundos perpassa diversas
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organizações, o questionário de autoavaliação em governança organizacional não é
instrumento adequado para avaliar a governança do fundo, o que poderia ser feito no
âmbito de avaliação de governança de programas/políticas públicas. As organizações
responsáveis pela gestão do fundo, no entanto, permanecem na lista de
respondentes, e as suas informações podem ser utilizadas como subsídio para
avaliação de política pública por meio do componente “capacidade organizacional” do
modelo teórico desenvolvido pelo TCU – Referencial para Avaliação de Governança
em Políticas Públicas (BRASIL, 2014b);
86.2.9 outras organizações que não possuam autonomia em governança
organizacional, as quais são “governadas” por outros entes que já respondem ao
questionário.
86.3

3º - Submeter a lista de organizações respondentes à apreciação das

UTs responsáveis por temas abordados no questionário, a saber: Sefip, Sefti, Semag
e Selog.
86.4

4º - Submeter as propostas de exclusão de organizações que são da

clientela, mas que não são mais UPC e/ou unidade orçamentária ativa à apreciação
das demais UTs, para que se manifestem acerca das organizações de suas
respectivas clientelas.
87.

No último processo de revisão, realizado em 2020, restaram 425

organizações selecionadas para responder ao questionário. A tabela está publicada
no portal de governança do TCU, no endereço eletrônico:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levanta
mento-de-governanca/
88.

É importante informar que a tabela de respondentes publicada no portal

permite o filtro por unidade técnica do TCU.
Grupos
89.

Para facilitar a comparabilidade e a análise dos resultados, os

respondentes foram classificados nos seguintes grupos:
89.1
Paraestatal;

Por poder: Executivo; Legislativo; Judiciário; Função Essencial à Justiça;
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89.2

Por ente federativo: União Federal; Distrito Federal;

89.3

Por natureza jurídica: órgão público; autarquia; fundação; empresa

pública; sociedade de economia mista; serviço social autônomo;
89.4

Por especialização da justiça: Justiça do Distrito Federal e Territórios;

Justiça do Trabalho; Justiça Eleitoral; Justiça Federal; Justiça Militar;
89.5

Por área temática: agência reguladora; banco; casa legislativa; conselho

profissional; instituição de ensino; militar; ministério; ministério público; segurança
pública; sistema S; tribunal; unidade de saúde;
89.6

Por

unidade

técnica:

SecexAdmin;

SecexAmb;

SecexDefesa;

SecexDesen; SecexEdu; SecexEstat; SecexFinan; SecexPrevi; SecexSaúde;
SecexTrab; Sefti; SeinfraCom; SeinfraEle; SeinfraPet; SeinfraPor; SeinfraRod;
SeinfraUrb; Semag;
89.7

Para as estatais – setor da economia: abastecimento; comércio e

serviços; comunicações; desenvolvimento regional; energia; financeiro; indústria de
transformação; pesquisa e desenvolvimento; petróleo, gás e derivados; portuário;
saúde; seguros; transportes;
89.8

Para as estatais – grupo econômico: Banco do Brasil; Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico; Caixa Econômica Federal; Eletrobras; Empresas
dependentes do tesouro; Independentes;
89.9

Para as estatais – universo: ETG empresas dependentes do Tesouro;

SF Setor Financeiro; SPE Setor Produtivo Nacional.
90.

A consulta dos resultados (abordada com mais detalhes na seção 7.1)

poderá ser feita pelos grupos supramencionados ou por combinações desses que o
usuário desejar fazer.

6. Como são analisadas as respostas e apresentados os
resultados?
Análise das respostas
91.

Finalizada a aplicação do questionário, as respostas de cada questão

são convertidas em valores numéricos entre 0 e 1, conforme ilustrado na figura 5.
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Figura 5 – Atribuição de valores numéricos às categorias das respostas

0

• Não adota
• Não se aplica (risco não tratado)

0,05

• Há decisão formal ou plano aprovado para
adotá-la

0,15

• Adota em menor parte

0,5
1

• Adota parcialmente
• Adota em grande parte ou totalmente
• Não se aplica (risco tratado)
Fonte: Elaboração própria.

92.

Observa-se que é atribuído maior valor à resposta “Há decisão formal ou

plano aprovado para adotá-la” comparado à resposta “Não adota”. O motivo é que a
primeira indica a disposição (e a decisão) da liderança da organização em adotar a
prática sugerida.
93.

No caso de a resposta ser “Não se aplica”, o respondente informa se a

inaplicabilidade é derivada de impedimento legal, de custo-benefício desfavorável ou
de outras razões, as quais são explicitadas em texto livre e avaliadas individualmente
pela equipe do TCU. Assim, de acordo com a pertinência ou não das justificativas
apresentadas nas respostas “Não se aplica”, a nota é equiparada às das respostas
“Não adota” ou “Adota em maior parte ou totalmente”, da seguinte forma:
93.1

justificativas inconsistentes: respostas são equiparadas à resposta “Não

Adota”, tendo em vista que a organização permanece exposta ao risco que o controle
pretendia mitigar; e
93.2

justificativas consistentes: respostas são equiparadas à resposta “Adota

em grande parte ou totalmente”. Entende-se que a organização realizou avaliação de
riscos, a qual apontou a não necessidade do controle sugerido na assertiva, ou mesmo
o impedimento de adotá-lo. Nesses casos, a não adoção da prática é a decisão correta
do gestor, pois evita a implementação de controles cujos custos superam os possíveis
benefícios (Decreto-lei 200/1967, art. 14) ou ainda a adoção de controles legalmente
proibidos à organização (CF, art. 37, caput).
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94.

Como explicado no item 44, a maior parte das questões apresenta

perguntas adicionais, do tipo “sim/não”, chamadas de questões TipoX. As TipoX só
aparecem para o respondente nos casos em que este informe que “Adota
parcialmente” ou “Adota em grande parte ou totalmente” a prática sugerida. O não
preenchimento das questões TipoX implica em desconto de nota. No caso extremo de
não marcação de nenhuma das TipoX de determinada questão, o desconto de nota
leva ao patamar da resposta “Adota em menor parte”, que é a alternativa de resposta
mais elevada que não exige a marcação de questões TipoX.
95.

Assim, o valor final das questões é calculado da seguinte forma:

95.1

Para categorias de respostas com valor 1 (figura 5), o desconto das

TipoX nas questões principais varia de 0 a 0,85, sendo 0 quando o respondente marca
todas as TipoX, e 0,85 quando não marca nenhuma;
95.2

Para categorias de respostas com valor 0,5 (figura 5), o desconto das

TipoX varia de 0 a 0,35, sendo 0 quando o respondente marca todas as TipoX, e 0,35
quando não marca nenhuma;
95.3

Para categorias de respostas com valor 0,15; 0,05 ou 0 (figura 5), os

valores das TipoX são fixados em 0, tendo em vista que os respondentes que
selecionam essas categorias de resposta principais não têm de responder às TipoX.
Assim, o valor principal permanece inalterado.
96.

Calculadas as notas finais das questões, as respostas são classificadas

em quatro “estágios de capacidade”: inexpressivo, iniciando, intermediário e
aprimorado. Utiliza-se a seguinte lógica:
96.1

Inexpressivo - são classificadas nesse estágio as seguintes respostas:

“Não adota”; “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la”. Essa classificação
decorre do fato de que tais respostas declaram a inexistência da prática proposta;
96.2

Iniciando - nesse estágio, é classificada a resposta “Adota em menor

parte”;
96.3

Intermediário - nesse estágio, é classificada a resposta “Adota

parcialmente”;
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96.4

Aprimorado - nesse estágio, é classificada a resposta “Atende em grande

parte ou totalmente”.
97.

As categorias “inexpressivo” e “iniciando” são apresentadas com cores

avermelhadas, representando o conceito de capacidade INICIAL, ou seja, todos os
casos em que a prática não é adotada de maneira significativa.
98.

Os estágios de capacidade são expressos de acordo com os seguintes

valores limítrofes:
98.1

0,4 é o limite inferior do estágio de capacidade Intermediário. Assim, as

repostas com valores menores que 40% são classificadas no estágio inicial;
98.2

Valor 0 para o limite inferior da faixa Inicial e, dentro da dessa faixa, os

valores menores que 15% são classificados como estágio Inexpressivo;
98.3

Valor de 70% para o limite superior do estágio Intermediário. Então as

respostas acima desse valor são classificadas no estágio Aprimorado; e
98.4

Valor 1 como limite superior do estágio Aprimorado.

99.

A figura 6 ilustra graficamente os limites numéricos dos estágios de

capacidade.
Figura 6 – Categorização de respostas e curva exponencial utilizada para definição dos limites

Inicial

Intermediário

Aprimorado

•Inexpressivo - 0 a 14.99%
•Iniciando - 15 a 3,99%
• 40 a 70%

• 70,01% a 100%

Fonte: Elaboração própria.

Indicadores
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100.

A apresentação dos estágios de capacidade (figura 6) pode ser feita ao

nível de prática, ou agregando-se diversas práticas, a fim de montar indicadores que
retratem os diversos fenômenos que estão sendo medidos no questionário.
101.

Para o cálculo dos diversos indicadores (p. ex.: iGG; iGovTI;

iGovContrat; iGovPessoas), é utilizado o método estatístico Análise de Componentes
Principais (PCA), extraindo-se apenas o primeiro componente principal; e os pesos
são obtidos por regressão linear múltipla. Mais detalhes podem ser consultados no
documento “Método de cálculo dos indicadores” disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantam
ento-de-governanca/
102.

Além dos indicadores de cada questão (1111; 1112; 1121; 1122; 1131;

1132 etc.), os principais índices calculados no trabalho do iGG estão apresentados na
tabela “Legenda de indicadores e questões”, disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/auditoria
-de-governanca/referencial-para-auditoria.htm
103.

Na tabela há um “de-para” dos indicadores que serão calculados em

2021 e dos que foram calculados em 2018 (disponíveis no painel de que trata a seção
7.1).
104.

Cabe alertar que os indicadores indicados na tabela “Legenda de

indicadores e questões” são os mais comuns, mas as UTs que participam do trabalho
do iGG (Sefti, Sefip, Selog, SecexAdmin e Semag) podem propor novas formas de
agregação para a composição desses indicadores, e ainda novos indicadores, de
acordo com os parâmetros estatísticos observados na amostra. Eventuais mudanças
serão publicadas no painel (de que trata a seção 7.1) e a tabela será atualizada no
portal do TCU.
Alerta no uso dos indicadores
105.

Não se recomenda que os indicadores de governança e de gestão sejam

utilizados para publicar rankings das respondentes, no sentido de ordenar
organizações que tenham governança “melhor” ou “pior” que outras.
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106.

Os indicadores são mensurados a partir de um conjunto mínimo de

práticas consideradas pelo TCU como convenientes para tratar riscos comuns em
organizações públicas e em outros entes jurisdicionados ao Tribunal. Mas o
propósito do TCU não é o de estimular as organizações a adotarem metas
simplistas de aumento desses indicadores, e sim de alertar os gestores para
possíveis áreas em que os controles ainda não sejam suficientes frente aos riscos
reais enfrentados em cada caso.
107.

Assim, o estímulo que o TCU vem dando é que as organizações avaliem

os seus riscos reais (com auxílio, por exemplo, do iGG) e que implementem somente
os controles necessários. Como dito no RBG (Brasil, 2020c, P. 52-53):
enquanto algumas organizações menores eventualmente tenham
dificuldades em implementar todos os aspectos das práticas sugeridas,
organizações maiores e mais maduras irão além das práticas sugeridas neste
Referencial, desenvolvendo outras práticas, conforme suas características
institucionais, exigências legais e necessidades apresentadas pelos
resultados pretendidos e riscos enfrentados.

108.

É, por exemplo, o caso das organizações do sistema bancário, que são

intensamente expostas a riscos e devem ter controles mais rigorosos pelas regras
nacionais e internacionais, enquanto uma pequena fundação pública poderia estar
exposta a poucos riscos e por isso não precisaria implementar as práticas com alto
nível de complexidade.
109.

Por esse motivo, apesar de todos os dados serem disponibilizados em

formato aberto no site do TCU, os relatórios dos respondentes trazem apenas os
gráficos comparativos que mostram os resultados em níveis de maturidade, não
trazendo explícitas as notas dos indicadores (p. ex.: figura 7). Os gráficos permitem
que os gestores visualizem os níveis de maturidade de suas organizações
comparados aos demais do mesmo segmento de atuação, para que não fiquem
autorreferenciados, mas não mostram as notas individuais.
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Figura 7 – Exemplo de gráfico dos relatórios individuais dos respondentes

Fonte: Devolutiva do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) do iGG 2018.

7. Como acessar os resultados da avaliação?
Painel de indicadores
110.

Com o aumento da utilização dos indicadores de governança e de gestão

no monitoramento da estratégia do TCU e da gestão de suas UPCs, percebeu-se a
necessidade de disponibilizar esses resultados de forma mais prática e rápida a todas
as UTs, por meio de um painel interativo, que permite filtros por organização, por grupo
de organizações e por indicador.
111.

Foi criado então o painel IGOR – Índices de Governança Organizacional,

que permite a consulta não somente dos indicadores de governança, mas de todos os
índices calculados no âmbito do iGG.
112.

O painel IGOR está disponível no portal do TCU, na página de painéis

de informação, ou direto por meio do link:
https://painel1.tcu.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=docsprod%5Cse
cexadmin%5Cigor%5Cigor.qvw&lang=pt-BR&host=QVS%40Prod
113.

Para acesso, recomenda-se o uso dos navegadores Google Chrome ou

Firefox. Ao acessar, serão solicitados login de usuário e senha do TCU.
114.

Há duas abas disponíveis para a pesquisa: índices; respostas.
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115.

Nas duas abas, é possível fazer a seleção das organizações

respondentes no campo “pesquisar organização jurisdicionada”, no canto superior
direito (figura 8).
Figura 8 - Campos “pesquisar organização jurisdicionada” e “filtros aplicados”

Fonte: painel IGOR

116.

Também é possível selecionar os grupos de respondentes, conforme as

classificações citadas na seção 5.2 (figura 9).
Figura 9 – Campos de seleção de grupos de respondentes

Fonte: painel IGOR

117.

A lista de organizações está atualizada com as informações de 2020,

assim, ao selecionar uma organização como, por exemplo, o Ministério da Economia
(ME), serão apresentados os indicadores de todas as organizações que responderam
ao iGG em 2018 mas que atualmente integram a unidade ME (p. ex.: Ministério da
Fazenda; Ministério do Planejamento).
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118.

As siglas, nomes e outras informações sobre os respondentes estão

disponíveis na “lista de organizações” publicada no portal de governança do TCU, no
endereço eletrônico:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levanta
mento-de-governanca/
7.1.1. Aba índices
119.

Na aba “índices”, podem ser consultados todos os indicadores por

respondente e por grupo. Também é possível imprimir os gráficos de cada indicador.
120.

No campo “Tipo de gráfico”, o usuário seleciona o gráfico do indicador

que deseja visualizar. A relação de indicadores, semântica e respectivos gráficos pode
ser consultada na tabela “Legenda de indicadores e questões”, disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/auditoria
-de-governanca/referencial-para-auditoria.htm
121.

Por exemplo, para visualizar o gráfico do iGG (índice integrado de

governança e gestão públicas) para o grupo “Justiça Eleitoral” e para o respondente
TSE, o usuário deve primeiro filtrar por especialização da justiça “justiça eleitoral”,
depois selecionar o gráfico “Resultado geral da autoavaliação (iGG)”. Por último
selecionar TSE no grupo de organizações que serão apresentadas no campo Tabela
(na lateral direita). Todos os filtros que o usuário realiza ficam visíveis no campo “filtros
aplicados” (figura 10).
Figura 10 – Seleção do iGG da justiça eleitoral e do TSE

Opção de imprimir

Fonte: painel IGOR
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122.

Observa-se que o gráfico tipo radar mostra o iGG e os índices que o

compõem, com três linhas: os resultados do grupo justiça eleitoral (azul); os de todos
os respondentes (vermelha), e a que mostra os resultados do TSE (verde).
123.

Se o usuário quiser visualizar o gráfico do TSE. Basta selecionar o TSE

no campo “Pesquisar organização jurisdicionada”, e depois o gráfico (figura 11).
Figura 11 – Seleção do iGG do TSE

Fonte: painel IGOR

124.

Há também a possibilidade de selecionar por nível de capacidade: inicial,

intermediário e aprimorado. Por exemplo, o usuário deseja saber quais organizações
da clientela da SecexAmb apresentaram nível de capacidade inicial no iGG. Para isso,
basta filtrar por Secex, selecionar o gráfico do iGG e o nível de capacidade inicial
(figura 12).
Figura 12 – Seleção por nível de capacidade

Fonte: painel IGOR

7.1.2. Aba respostas
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125.

A aba “respostas” permite a consulta das respostas dos respondentes a

todas às perguntas do questionário do iGG.
126.

Cabe mencionar que as perguntas do questionário (inclusive o “de-para”

2018-2021) estão disponíveis na tabela “Legenda de indicadores e questões”.
127.

Na aba “respostas”, há possibilidade de filtrar por temas abordados no

questionário (item 4.2.1), por prática, por questão, por tipo de resposta (item 42) (figura
13).
Figura 13 – Aba Respostas

Fonte: painel IGOR

128.

No caso de respostas do tipo “não se aplica”, “adota em parte” ou “adota

em maior parte ou totalmente”, ao clicar no subitem, são mostradas as justificativas
apresentadas pelo respondente (figura 14).
Figura 14 – Campo Justificativas (evidências indicadas pelos respondentes)

Fonte: painel IGOR
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Devolutivas
129.

O painel IGOR ainda está restrito ao público interno do TCU. Como

informado no item 83.2, pretende-se disponibilizá-lo em breve ao público externo.
Enquanto isso não ocorre, as organizações respondentes acessam os seus resultados
por meio dos relatórios individuais, aqui chamados de “devolutivas”.
130.

As devolutivas são publicadas na internet, no site de governança do TCU

(www.tcu.gov.br/governanca), e contêm os gráficos dos indicadores mostrando os
resultados da organização, da média do grupo a que organização pertence e da média
do conjunto total de respondentes.
131.

Esses relatórios são importantes para o gestor, que pode tomar

conhecimento dos resultados da sua organização e utilizá-los como subsídio para o
planejamento de ações de melhoria em governança e gestão.

8. Como utilizar os resultados da avaliação?
Conhecimento do universo de controle e seleção de objetos de controle
132.

O art. 16 da Resolução TCU 308/2019 dispõe que “a proposta de

fiscalização será elaborada com base em critérios de risco, materialidade, relevância
e oportunidade”.
133.

Nesse sentido, o Manual de Orientações para Seleção de Objetos e

Ações de Controle (BRASIL, 2016b, p. 14) orienta que, para tornar viável a aplicação
dos critérios, faz-se necessário reunir informações acerca do universo e dos objetos
de controle, como desempenho e vulnerabilidades. O conhecimento do universo é
posto como a primeira etapa do processo de seleção, em que são citados os índices
construídos pelo TCU sobre governança e gestão como opções para prospecção de
dados (p. 19-20).
134.

Para que os resultados do iGG possam ser utilizados como subsídio à

seleção de objetos, o AUFC precisa compreender o que os indicadores representam,
para que possa identificar os indícios de problemas. Para isso, foi disponibilizada, no
portal do TCU, a tabela “Legenda de indicadores e questões” (ver item 120).
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135.

O Manual (BRASIL, 2016b, p. 21) sugere a análise combinada entre os

indicadores e outros fatores como, por exemplo, os valores consignados em
orçamento. Dessa forma, foi sugerido, no Apêndice A, um método de cálculo do poder
de compra (PC) da organização.
136.

O auditor poderá fazer ainda outras análises de orçamento que julgar

conveniente para a comparação com os indicadores (como por exemplo, cálculo de
despesas com pessoal e encargos sociais; cálculos de despesas orçamentárias com
softwares, dentre outros). Cite-se, como exemplo, a análise realizada pela Sefip,
constante do anexo A do Manual de Orientações para Seleção de Objetos e Ações de
Controle (BRASIL, 2016b, p. 33-34).
137.

As análises podem tratar de uma organização em específico ou de

grupos de organizações, como explicado na seção 7. O auditor pode extrair
informações, por exemplo, sobre os indicadores de gestão de contratações das
universidades, ou do grupo da justiça do trabalho, ou da clientela da Secex e assim
por diante.
Análise comparativa com o conteúdo dos relatórios de gestão
138.

Como citado nos itens 4 e 5, o relatório de gestão na forma de relato

integrado da UPC deve conter os elementos dispostos no anexo II da DN 187/2020,
que trata das prestações de contas anuais.
139.

O referido documento dispõe que a UPC relate as medidas adotadas em

decorrência das oportunidades de melhoria reveladas pelos indicadores de
governança e de gestão levantados pelo TCU. Então, para cada indicador informado
na devolutiva do iGG, a organização informará a evolução ou inaplicabilidade, com
base em gestão de riscos.
140.

Por óbvio, as informações acerca de governança e gestão não ficam

limitadas à declaração supracitada. Pelo contrário, o conteúdo do relatório de gestão
prevê que a UPC demonstre como a governança está contribuindo para a geração de
valor público (em conformidade com o art. 8º § 3º da IN-TCU 84/2020).
141.

Ao comparar o anexo II da DN com as práticas abordadas no

questionário do iGG, observa-se que os conteúdos estão diretamente relacionados.
Por exemplo, para identificar os principais riscos organizacionais e informá-los em
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atendimento ao terceiro tópico do relatório de gestão (riscos, oportunidades e
perspectivas), a UPC precisaria ter implementado a prática 2110 (gerir riscos),
especificamente o aspecto abordado na questão 2114 (gestão de riscos críticos).
Outro exemplo: informar a estrutura de governança (visão geral organizacional) requer
o prévio estabelecimento do modelo de governança (prática 1110, questão 1111).
142.

Assim, as respostas a cada questão da autoavaliação refletirão na

completude e na conformidade das informações que serão prestadas no relatório de
gestão. Cada tópico do relatório representa produtos da implementação de práticas
de governança ou gestão.
143.

Os resultados do questionário podem, portanto, auxiliar o auditor na

seleção do conjunto de informações que serão avaliadas nos relatórios de gestão das
organizações da clientela.
144.
ou

A deficiência nas práticas de governança e gestão somada à ausência

incompletude

de informações no

relatório

de

gestão podem ensejar

recomendações para que a UPC adote os controles sugeridos no iGG (em
conformidade com o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020).
145.

Para auxiliar a análise, além do painel IGOR (seção 7.1), foi

disponibilizado no portal do TCU o documento “Práticas x Conteúdo do relatório de
gestão”:
https://portal.tcu.gov.br/en_us/governanca/governancapublica/organizacional/a
uditoria-de-governanca/matrizes-de-auditoria.htm
Auditoria de governança
146.

Como explicado na seção 4.3, apesar de todas as medidas de mitigação

de riscos adotadas, a pesquisa por meio de questionário de autoavaliação possui
limitações (principalmente por basear-se nas autodeclarações dos participantes), nem
sempre alcançando a asseguração razoável típica de trabalhos de auditoria. Apesar
disso, o iGG é uma excelente estratégia de controle, visto que estimula a melhoria das
organizações e apresenta custo-benefício bastante favorável, especialmente ao se
considerar que o levantamento abrange praticamente a totalidade das organizações
públicas governantes (perto de 100% do orçamento público) e a riqueza dos dados
coletados.
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147.

De todo modo, há a possibilidade de a UT necessitar de informações

mais aprofundadas acerca de determinada organização ou grupo de organizações da
sua clientela. Para atender a essa necessidade, foram disponibilizadas, no portal do
TCU, matrizes de planejamento e de riscos mapeados para as práticas do modelo de
autoavaliação, de forma a subsidiar auditorias para avaliação de governança
organizacional:
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/auditoria
-de-governanca/matrizes-de-auditoria.htm
148.

Para subsidiar a elaboração dessas matrizes, foram consultados

processos de fiscalização realizados pelo TCU nos temas relacionados e manuais
publicados pelo Tribunal, como, por exemplo, o de “Avaliação da Maturidade da
Gestão de Riscos”, além da Estrutura Internacional de Práticas Profissionais de
Auditoria Interna (IPPF) e as demais referências das práticas do modelo (ver seção
3.2).
149.

Naturalmente, os procedimentos e riscos elencados nas matrizes não

são exaustivos. E, considerando o tempo disponível e outras limitações de recursos,
ficará a critério de cada UT decidir a profundidade das suas análises e, portanto, quais
conjunto de práticas ou riscos irá abordar e os procedimentos que irá executar.
150.

Cabe alertar que, caso a organização respondente tenha declarado no

questionário que adota determinada prática parcialmente, em grande parte ou
totalmente, ela terá indicado num campo em aberto as evidências da resposta. As
informações preenchidas nesse campo poderão ser consultadas no painel IGOR.
Dessa forma, antes de requerer qualquer documento da organização, é importante
que se verifique no painel se já foi apontado o link para acesso ao documento. Por
isso, em todas as matrizes, o painel está sendo citado como uma das fontes para
consultar a declaração do respondente e ainda possíveis evidências da implantação
da prática.
151.

Além disso, se a organização já tiver declarado a não implementação

das práticas, não será necessária validação adicional. Nesses casos, sugere-se
confirmar diretamente com a organização se houve evolução da situação informada
no último questionário, e seguir as orientações constantes nas matrizes para
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verificação da ocorrência de incidentes de riscos, de forma a subsidiar
encaminhamentos no sentido de que a organização incorpore as boas práticas,
considerando os incidentes de risco observados.
152.

Se for observado, nos trabalhos de campo, que a declaração da

organização não corresponde à realidade, deve ser determinado a ela que corrija as
respostas informadas no questionário de governança.
153.

O suporte para esclarecimento de dúvidas acerca das matrizes será

realizado por cada UT responsável pelo tema: SecexAdmin (matrizes de governança
pública organizacional); Sefip (matrizes de governança e gestão de pessoas); Sefti
(matrizes de governança e gestão de TI); Selog (matrizes de governança e gestão de
contratações); Semag (matrizes de governança e gestão orçamentárias).
154.

Ademais,

para

subsidiar

a

decisão

acerca

dos

possíveis

encaminhamentos resultantes do trabalho (ciência, recomendação, determinação
com previsão de plano de ação etc.), orienta-se que a equipe de fiscalização:
154.1

Consulte os critérios da prática em análise para confirmar se há previsão

legal de implementação da prática para o tipo de organização objeto da auditoria (ver
seção 3.2);
154.2

Consulte a pesquisa integrada no portal do TCU para verificar se já

houve encaminhamento do Tribunal para essa organização no sentido de adoção da
prática;
154.3

Pesquise se já houve orientação dos órgãos governantes superiores

(OGS) dessas UPCs nos temas relacionados para implementar a prática (por
exemplo, no SIASG Comunica; instruções normativas das secretarias do Ministério da
Economia; resoluções do CNJ).
155.

Cabe alertar que, conforme preconizado pelo art. 7º III da Resolução-

TCU 315/2020, “não devem ser formuladas determinações para implementação de
mecanismos de controle interno, governança e gestão, exceto os exigidos por lei ou
norma e que demandem implantação imediata”. Assim, a adoção das práticas de
governança e gestão deve ser recomendada, de forma a “contribuir para o
aperfeiçoamento da gestão e dos programas e ações de governo, em termos de
economicidade, eficiência e efetividade, cabendo à unidade jurisdicionada avaliar a
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conveniência e a oportunidade de implementá-las” (art. 11 da Resolução-TCU
315/2020).
Monitoramento contínuo da gestão
156.

Para as atividades de monitoramento da gestão da sua clientela,

imagina-se três cenários (não exaustivos) em que as UT podem usar os indicadores
de governança e gestão:
157.

1º cenário: a UT já identificou irregularidades ou impropriedades na

gestão de determinada UPC e gostaria de investigar se esses incidentes poderiam ter
sido evitados ou ter seus impactos e/ou probabilidade reduzidos com a implementação
das práticas elencadas no questionário do iGG. Nesse caso, a UT pode consultar as
matrizes de riscos mapeados (ver item 147) e identificar se os incidentes de risco que
ocorreram estão relacionados a uma ou mais práticas; e, paralelamente, consultar, no
painel IGOR, se a organização apresenta nível de capacidade inicial ou inexpressivo
nessas práticas.
158.

2º cenário: a UT identificou, por meio do painel IGOR, um conjunto de

práticas nas quais a UPC apresenta estágio de capacidade inicial ou inexpressivo.
Nesse caso, a UT pode executar parte dos procedimentos expostos nas matrizes de
planejamento (item 147) para avaliar se os riscos relacionados à prática em que a
UPC está deficiente e seus efeitos estão se materializando na organização e são
materialmente relevantes.
159.

3º cenário: a UT consultou o painel IGOR e identificou um conjunto de

UPCs de mesmo segmento de atuação que estão apresentando estágios de
capacidade inicial ou inexpressivo numa mesma prática, conjunto de práticas ou
indicador. Nesse caso, a UT pode selecionar amostra das UPCs e executar parte dos
procedimentos expostos nas matrizes de planejamento (item 147) para avaliar se os
riscos (ou seus efeitos) relacionados à(s) prática(s) em que as UPCs estão deficientes
ocorrem na organização e são materialmente relevantes. Se ainda não houver
orientação geral do OGS dessas UPCs para implementar a prática, avaliar a
oportunidade de recomendar ao OGS que adote medidas para estimular a
implementação desses controles por parte das organizações incluídas na sua esfera
de atuação.
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Cálculo do Poder de Compra
160.

Considera-se como Poder de Compra (PC) a soma de recursos que o

órgão ou entidade pública dispõe para promover, discricionariamente, contratações
de bens, serviços e obras e prorrogações contratuais. Desconsidera-se as despesas
com: pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida; amortização da dívida;
parcerias Público-Privadas (PPP); e transferências de recursos financeiros – a
instituições privadas; a estados, Distrito Federal, municípios, exterior e consórcios.
161.

A figura 15, retirada do Manual Técnico do Orçamento 2020 (MTO 2020),

demonstra a classificação orçamentária da despesa por natureza.
Figura 15 – Classificação orçamentária da despesa por natureza

Fonte: MTO 2020
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162.

Assim, para cálculo do PC, com base no Orçamento Geral da União

(OGU), podem ser consideradas as duas categorias econômicas (3 e 4), e os
seguintes grupos de natureza da despesa (figura 15Figura 15):
162.1

Grupo 3 - despesas orçamentárias com aquisição de material de

consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação,
auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas
Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa (MTO 2020);
162.2

Grupo 4 - Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento

e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados
necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente (MTO 2020);
162.3

Grupo 5 - Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens

de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas
ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe
aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além
de outras despesas classificáveis neste grupo (MTO 2020);
163.

A figura 16 mostra as modalidades de aplicação.
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Figura 16 – Modalidades de aplicação

Fonte: MTO 2020

164.

Assim, dentro dos grupos, podem ser consideradas no cálculo as

seguintes modalidades de aplicação:
164.1 90 – Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela
alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos
Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo
(MTO 2020);
164.2 91 – Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações,
empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal
e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços,
pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o
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recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa
estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da
mesma esfera de Governo (MTO 2020); e
164.3 99 – Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para
classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPPS,
vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição (MTO 2020).
165.

Feita a seleção descrita acima, descartam-se as ações orçamentárias

que tratam de despesas de: caráter indenizatório; compensações ao Regime Geral da
Previdência Social; participações em fundos; sentenças judiciais; subvenções
econômicas; concessões de empréstimos; benefícios assistenciais; constituição ou
aumento de capital de empresas; e outras despesas que não seriam contempladas
num plano anual de contratações.
166.

Para obter as informações orçamentárias das UPC integrantes do

Orçamento Geral da União (OGU), acesse o Painel do Orçamento Federal, disponível
no site do Siop (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento), em “consulta livre”
(figura 17):
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IA
S%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
Figura 17 – Painel do Orçamento Federal

Fonte: SIOP
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167.

Na esquerda do painel, estão disponíveis as opções de filtro. Filtre pelo

exercício, pelo grupo de despesa e pela modalidade de aplicação (figura 18).
Figura 18 – Passo 1: filtros por ano, por grupo de despesa e por modalidade de aplicação

Fonte: SIOP

168.

Clique na aba “passo 2” e selecione os campos que deverão compor a

tabela da consulta (figura 19):
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Figura 19 – Passo 2: seleção dos campos da consulta

Fonte: SIOP

169.

Clique na aba “passo 3” para visualizar os resultados. Para exportar a

tabela para arquivo em excel, clique sobre ela com o botão direito do mouse (figura
20).
Figura 20 – Passo 3: visualização dos resultados

Fonte: SIOP
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170.

Após exportar para excel, aplique o filtro na coluna “Unidade

Orçamentária” para selecionar a UPC. Por fim, selecione as ações orçamentárias de
interesse, conforme orientações do item 165.
171.

Para as empresas estatais não dependentes, integrantes do Plano de

Dispêndios Globais (PDG), os dados podem ser obtidos no site do SIEST (Sistema de
Informação das Estatais) – siest.planejamento.gov.br.
172.

Faça o cadastro no próprio site e solicite a senha de acesso. O e-mail

com a senha costuma chegar poucos minutos depois do pedido (figura 21). Veja o
passo-a-passo de acesso abaixo, disponível também no Manual do PDG 2020
(BRASIL, 2020c, p.110 – 114).
Figura 21 – Acesso ao SIEST

Fonte: Manual PDG 2020

173.

Após acessar o sistema, clique em “Novo PDG” (figura 22):
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Figura 22 – Acesso ao PDG

Fonte: Manual PDG 2020; SIEST

174.

Depois, na aba “funcionalidades”, selecione “consulta PDG” (figura 23):
Figura 23 – Acesso a Consulta de PDG

Fonte: SIEST

175.
24).

Depois selecione a fase de interesse (programação) e a empresa (figura
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Figura 24 – Seleção de fase e empresa

Fonte: SIEST

176.

Por último, selecione o momento: aprovado (figura 25):
Figura 25 – Seleção de momento

Fonte: SIEST

177.

Para entender qual a seleção da fase e do momento, leia as explicações

abaixo, contidas no Manual do PDG 2020 (figura 26).
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Figura 26 – Como selecionar o momento

Fonte: Manual PDG 2020

178.

Após clique em “consultar” e depois selecione a aba “DICAR” –

Discriminação das Aplicações de Recursos (contempla as despesas programadas
para o exercício de referência) (figura 27).
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Figura 27 – Consultar DICAR

Fonte: SIEST

179.

Para o cálculo do Poder de Compra, devem ser consideradas as

seguintes rubricas (Manual PDG 2020, p. 49-71):
179.1

2.107.000.000 – Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível:

aplicação de recursos em bens do ativo imobilizado e do intangível;
179.2

2.201.070.000

–

Treinamento:

despesas

com

treinamento

e

desenvolvimento de empregados por meio de cursos, palestras, workshop e
seminários;
179.3

2.204.000.000 – Materiais e Produtos: despesas com a aquisição de

materiais para a produção, mercadorias para revenda e materiais de consumo em
geral;
179.4

2.205.000.000 – Serviços de Terceiros: despesas com a prestação de

serviços de pessoa física ou jurídica, tais como: serviços de consultoria, auditoria,
vigilância e segurança, e que não estão relacionados com o item Estagiários e
Aprendizes;
179.5

2.290.000.000 – Outras despesas correntes: despesas de natureza

correntes não elencadas em itens anteriores, tais como: de venda e administrativas;
179.6

2.290.020.000 – Aluguel: despesas com aluguel de imóveis e de outros

bens de terceiros. Despesas com o aluguel de equipamentos de informática devem
ser informadas no item orçamentário Processamento de Dados, subitem Aluguel de
Equipamentos;
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179.7

2.290.040.000 – Comunicações: despesas com a utilização de malotes,

postais e telecomunicações;
179.8

2.290.050.000 – Processamento de Dados: despesas relacionadas com

desenvolvimento e manutenção de sistemas de processamento de dados, aluguel de
equipamentos e outros gastos com processamento de dados que não se caracterizem
como Imobilizado, subitem Sistema de Tecnologia da Informação;
179.9

2.290.070.000 – Transporte: Despesas com transporte em geral, quer

seja por meios próprios ou com a utilização de serviços de terceiros, tais como:
combustíveis e lubrificantes, condução, seguros de transporte, impostos, manutenção
e conservação; e
179.10 2.299.000.000 – Demais Despesas Correntes: Despesas correntes para
as quais não exista item orçamentário específico.

