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Área Temática

Governança e Gestão de Pessoas  
na Administração Pública Federal

O que é governança de pessoas?

A governança de pessoas, componente fundamental da governança corporativa consiste no conjunto de 
mecanismos de avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão de pessoas para garantir que o capital 
humano agregue valor ao negócio da organização, com riscos aceitáveis. Nessa linha, a boa governança de 
pessoas contribui para a transparência de gestão e para a melhoria de qualidade e eficiência dos serviços públicos 
prestados à sociedade.

Objetivo do trabalho

Em 2013, o TCU decidiu avaliar a situação da governança e da gestão de pessoas em amostra abrangente de 
organizações da administração pública federal, com o intuito de identificar os pontos mais vulneráveis e induzir 
melhorias nessa área (TC 022.577/2012-2; Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer).

As informações prestadas por 305 organizações auxiliarão no planejamento das ações de controle do TCU e 
facilitarão a identificação de bons exemplos e modelos a serem disseminados para as unidades jurisdicionadas. 
Além disso, as organizações terão a oportunidade de avaliar sua situação em relação às boas práticas e às demais 
organizações avaliadas, com base em relatório encaminhado a cada participante, com informações consolidadas 
e resultados individuais.

Principais resultados

Aspectos que demandam Atenção

Desenvolve processo sucessório
para posições de liderança

Executa processo para identificar
lacunas de competências

Executa processo formal, baseado em
competências,para selecionar gestores

Avalia o desempenho dos gestores

Realiza análises estatísticas
da força de trabalho

Executa processo para avaliar os 
resultados das ações de capacitação

Executa processo de planejamento
da gestão de pessoas

Estabelece metas de desempenho
individuais ou de equipes

Designa comitê de gestão de pessoas

Monitora o cumprimento do código de ética

Monitora o desempenho da gestão de pessoas

Avalia o desempenho dos servidores

Realiza sistematicamente auditorias
na folha de pagamento

24%

24%

25%

35%

40%

41%

45%

46%

46%

51%

51%

54%

58%



Leia mais sobre este assunto no item 6.8 do Relatório, em www.tcu.gov.br/contasdogoverno

Aspectos Positivos

Adota código de ética

Envolve profissionais de RH no processo 
de planejamento organizacional

Executa processo de planejamento
estratégico organizacional

Elabora plano anual de capacitação
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distribuição por estágio de Governança de Pessoas

Aprimorado (>70%)

Intermediário (40 a 70 %)

Inicial (< 40%)
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36%

56%

Conclusões

O resultado da avaliação revelou um cenário preocupante. Os órgãos e as entidades participantes apresentaram 
baixa capacidade em quase todos os componentes do modelo de avaliação utilizado na fiscalização. Há 
significativas deficiências nos sistemas de governança e gestão de pessoas da maioria das organizações avaliadas. 
Isso compromete a capacidade das organizações em gerar resultados e benefícios para a sociedade e as expõe 
a riscos relevantes. O TCU recomendou, por meio do Acórdão 3.023/2013-TCU-Plenário, a adoção de medidas 
para promover maior comprometimento da alta administração com a eficiência, a efetividade e a transparência da 
gestão de pessoas, a fim de induzir a melhoria da situação encontrada. Dessa forma, o esforço laborativo de cada 
organização poderá ser mais bem alocado para a produção de melhores resultados à sociedade.


