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RESUMO 

Em um cenário onde as entidades buscam a excelência de gestão, com foco na maximização 

dos recursos disponíveis e na transparência de suas atividades, destaca-se a governança 

corporativa como uma prática norteadora para o alcance de tais metas, especialmente no que 

tange à gestão dos recursos públicos. Por meio da pesquisa de cunho descritivo, com 

abordagem qualitativa, servindo-se de documentação primária e secundária e da aplicação de 

técnicas relacionadas ao estudo de caso único, este estudo buscou conceitos e recomendações 

inerentes à governança corporativa, para aplicações no setor público e privado, com foco no 

primeiro. Traz recomendações dispostas por órgãos de controle, com vistas a direcionar a boa 

gestão dos recursos públicos, tendo como objeto de estudo uma instituição pública de ensino 

superior: a Universidade Federal de Uberlândia. Diante da crescente demanda por 

informações claras e concisas relacionadas à gestão dos recursos públicos e à sua correta 

destinação, a governança tornou-se imprescindível na orientação da função de cada indivíduo 

envolvido no processo da administração pública, atribuindo-lhes características primordiais 

para o correto funcionamento das instituições. A instituição objeto deste estudo foi analisada 

de forma a verificar a aplicabilidade dos princípios de governança direcionados à gestão do 

setor público e, considerando a bibliografia apresentada e os dados analisados, concluiu-se 

que o processo se encontra em fase de implantação. Apesar de já fazer uso de diversas 

práticas de governança em sua gestão, a Universidade Federal de Uberlândia ainda não adotou 

todos os princípios previstos pelos competentes órgãos normativos e ou de controle. 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa; Gestão Pública; Universidade Federal de 

Uberlândia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O âmbito organizacional está em progressivo desenvolvimento, uma vez que o 

ambiente e as relações que o cercam estão em constante evolução (MELLO, 2006). Para 

subsistirem em tal ambiente, as entidades necessitam se adequar, de forma a maximizar os 

recursos disponíveis para a geração de riqueza. 

As práticas de governança corporativa agregaram-se às diversas entidades brasileiras 

nos últimos anos, em decorrência da busca pelo aumento da qualidade na gestão, com foco na 

geração de resultados e no direcionamento correto dos recursos disponíveis. Tais práticas são 

utilizadas pelos gestores para aprimorar, dentre outros, os aspectos que norteiam os itens de 

controle e gerenciamento das organizações (MELLO, 2006). 

O Estado, assim como as entidades privadas, necessita de boas práticas para a gestão 

dos recursos sob sua responsabilidade, para convertê-los adequadamente em bens e serviços 

em prol do bem estar social, de forma a proporcionar a criação de valor público e a geração de 

capital social, bem como o compartilhamento das responsabilidades e a coordenação entre os 

entes públicos e privados (MATIAS-PEREIRA, 2010a). 

Dentre as diversas organizações que compõem a gestão dos recursos do Estado, em 

especial na categoria de serviços educacionais de nível superior, estão as Universidades e 

Institutos Federais. Os gestores dessas organizações têm a função de transformar os recursos 

oriundos da sociedade em favor dela mesma, por meio da oferta de conhecimento em diversas 

áreas do saber, serviços de saúde e de outras ordens, além da fomentação à cultura. 

(LINCZUK, 2012). 

Segundo Linczuk (2012, p. 17), “as Universidades Públicas Federais são autarquias 

federais pertencentes à administração pública indireta, cuja finalidade é assegurar a prestação 

de um serviço social, garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo sexto: 

educação.” 

A manutenção das Universidades e Institutos Federais depende da correta destinação 

dos recursos dispensados pelo governo, o que acarreta um esforço por parte de seus gestores 

em prol do gerenciamento e controle eficazes. As práticas de governança no setor público, da 

mesma forma como no setor privado, tendem a propiciar meios mais adequados para a gestão, 

embasando-se nos princípios da transparência, equidade, cumprimento das leis, prestação de 

contas e conduta ética (MATIAS-PEREIRA, 2010a). 

Nesse contexto, esta pesquisa abordou o tema governança corporativa com o foco na 

aplicação dos princípios de governança corporativa ao setor público, tomando como objeto de 

estudo e análise a gestão da Universidade Federal de Uberlândia. 

O objetivo geral do presente estudo foi o de verificar quais práticas de governança 

corporativa são aplicadas pela administração da Universidade Federal de Uberlândia em prol 

de uma gestão eficaz.  

Para viabilizar a pesquisa e melhor desenvolver o estudo, buscou-se: evidenciar quais 

são as práticas relacionadas à governança corporativa a serem adotadas por órgãos públicos 

federais; identificar a existência, ou não, de eventuais dificuldades enfrentadas pelos gestores 

da Universidade Federal de Uberlândia na aplicabilidade dos princípios de governança 

corporativa esperados para instituições da administração pública; e detectar, no caso de ser 

utilizada pela instituição, se a aplicação dos princípios de governança corporativa está 

contribuindo efetivamente para a realização de uma gestão eficaz. 

Desta forma, considerados o objetivo geral e os objetivos específicos propostos, este 

estudo buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: quais práticas de governança 

corporativa são adotadas pela administração da Universidade Federal de Uberlândia?  

A relevância deste estudo pode ser justificada pelo fato de que a utilização das práticas 

de governança corporativa no setor público possibilita à sociedade a obtenção de informações 



 

mais precisas a respeito da destinação dos recursos, uma vez que tem como base, entre outros, 

os princípios da transparência e cumprimento das leis. Destaca-se, também, que o presente 

estudo contribui para a academia, adicionando informações relacionadas ao tema em questão 

e, eventualmente, suscitando novos questionamentos e estimulando novas pesquisas na área. 

Dentro da estrutura prevista para este trabalho, inicialmente, foram explicitados os 

fundamentos teóricos que o nortearam e caracterizaram, por meio da exposição dos conceitos 

relacionados à governança corporativa. 

Na sequência, são abordados os referenciais teóricos que ofereceram suporte à 

caracterização dos procedimentos e rotinas relacionados à governança corporativa no setor 

público, de forma a identificar o que deveria fazer parte das rotinas e procedimentos da 

organização objeto de estudo. Para isso, foram utilizadas as abordagens realizadas pelo 

Tribunal de Contas da União - TCU, sob a ótica dos princípios de governança recomendados 

e dispostos através de seu Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades 

da Administração Pública e Ações Indutoras de Melhoria (BRASIL, 2014a). 

Finalmente, logo após a apresentação dos aspectos metodológicos, estão os resultados 

encontrados por este estudo, bem como as considerações finais da autora e as sugestões para 

pesquisas futuras. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Bhatta (2003, p. 14-15), a prática da “governança está relacionada à 

aquisição e distribuição de poder na sociedade, enquanto a governança corporativa denota a 

maneira pela qual as empresas são geridas.”  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2010) pode-

se definir o termo governança corporativa como sendo o sistema através do qual as 

organizações são administradas, controladas e estimuladas, no que tange a relação junto a 

proprietários, investidores, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle.  

O IBGC (2009, p. 19) reforça ainda que “as boas práticas de Governança Corporativa 

convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 

preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 

para sua longevidade.” 

De acordo com Deus et al. (2012) a origem da governança corporativa se embasa em 

aspectos fundamentais, dentre os quais a relação entre acionistas e corporações, as alterações 

no desempenho dos conselhos de administração no que concerne às suas incumbências, bem 

como as formas de ação da direção executiva. 

Em relação aos objetivos da governança corporativa Marques (2007, p. 13) afirma que 

“o objeto central dos sistemas de governança corporativa não é o de intervir na autonomia das 

organizações, mas, ao contrário, pretende equilibrar a competitividade e produtividade da 

empresa com uma gestão responsável e transparente.” 

A governança corporativa é um termo que emergiu recentemente como disciplina 

autônoma, ainda que as sementes deste conceito se encontrem nos anais da 

economia, da política e do direito, provenientes de séculos atrás. A importância do 

tema é reconhecida mundialmente, mas a terminologia e as ferramentas analíticas 

estão ainda a emergir, continuam a evoluir e preparam-se para se superarem dia após 

dia (MARQUES, 2007, p. 13-14). 

Andrade e Rosetti (2004) afirmam que no âmbito organizacional atual é de suma 

importância que as informações disponibilizadas ao mercado e investidores sejam de 

qualidade. Também é necessário que as organizações axiomatizem definições compatíveis e 

válidas visando à boa governança, bem como edifiquem padrões práticos e efetivos que 

norteiem e auxiliem a alta gestão. 



 

A aplicação sistemática das iniciativas legislativas, regulamentares e de auto 

regulação gerou uma cultura de transparência nos negócios e de gestão nas 

sociedades, cujos resultados se traduzem na captação de novos e melhores recursos 

humanos e financeiros. Ao mesmo tempo resultaram numa melhoria das suas 

condições, para enfrentar com maior êxito os mercados internacionais, motivando o 

consumo de bens e serviços, constituindo-se numa excelente carta de apresentação 

perante os órgãos de vigilância e controle (MARQUES, 2007, p. 13). 

No Brasil, o IBGC (2009) oferta às organizações, através de seu Código das Melhores 

práticas de Governança Corporativa, maneiras para que possam aperfeiçoar seu desempenho e 

simplificar a aquisição de capital (MATIAS-PEREIRA, 2010b). Nos últimos anos, o órgão 

revisou as orientações dispostas no código de forma a estender a abrangência das práticas de 

governança para se tornarem aplicáveis aos diversos tipos de organizações, tais como órgãos 

do terceiro setor e governamentais, além de entidades de todos os portes. 

O citado código possui diversas versões, sendo a mais recente do ano de 2009. Para o 

IBGC (2009), as práticas de governança corporativa devem estar sempre pautadas nos 

princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. As 

definições para esses princípios são: 

 A transparência consiste na disponibilização de informações que sejam úteis para 

os entes interessados, não se pautando apenas no que a legislação ou regulamentos 

exigem para divulgação. Este princípio favorece a boa relação tanto entre entidade 

e terceiros, como entre membros internos; 

 A equidade aborda a forma como os sócios e as demais partes interessadas devem 

ser tratados, tomando-se sempre como base a justiça. Assim, a entidade deve 

dispensar a todos o mesmo tratamento, não sendo admitidas ações discriminatórias 

ou concessões de privilégios; 

 A prestação de contas ou accountability orienta no sentido de que os entes 

envolvidos na governança, tais como administradores, sócios, conselhos fiscais e 

auditores, prestem contas a respeito de seu desempenho, reconhecendo as suas 

responsabilidades e as eventuais desonerações; 

 A responsabilidade corporativa recomenda que todos os entes responsáveis pela 

governança velem pela manutenção das organizações, objetivando sua 

conservação perene, levando-se em consideração a ordem social e ambiental no 

momento da fixação dos negócios e operações; 

Segundo Matias-Pereira (2010b, p. 205) “é perceptível que a boa governança 

corporativa vem contribuindo para as transformações no setor privado e no público.” Se 

comparado ao setor privado, o setor público possui padrões e planos de gestão diversos, 

firmados em uma hierarquia rigorosa, fato este que torna a percepção dos processos 

administrativos e de controle extremamente tênues. Cabe então a governança corporativa 

transmitir a função de cada ente envolvido no processo da administração pública, fixando 

dentre outros, seu escopo, incumbências, modelos de decisão e práticas. 

Ainda citando o mesmo autor, a governança está vinculada a uma mudança na gestão 

pública, no âmbito da ciência política. Nessa linha de raciocínio, a ciência política tem como 

foco as diversas formas de interação nas relações de poder entre o Estado, o governo e a 

sociedade, em especial nos aspectos de auxílio e procedimentos para incentivar as relações 

entre os principais entes envolvidos e interessados: governo, setor privado e terceiro setor. 

Se relacionada especificamente ao setor público, a governança corporativa consiste na 

gestão das agências pertencentes àquele setor, a partir da utilização dos princípios de 

governança corporativa aplicados ao setor privado, ou seja, as práticas de governança 

corporativa são amplamente aplicáveis tanto à gestão das organizações privadas quanto à das 

organizações públicas (BHATTA, 2003). 



 

Assim, tem-se que a gestão de entidades públicas tornou-se tão ou mais complexa do 

que a de entidades do setor privado (DEUS et al., 2012), sendo necessário que se aliem 

práticas eficazes para que possa ser efetuada de forma eficiente, pautando-se sempre nos 

princípios previamente estabelecidos, extremamente válidos para uma boa relação entre o 

meio organizacional. 

Slomski (2005) salienta que a governança corporativa no setor público deve visar, 

dentre outros objetivos, o aumento ou a geração de valor para a sociedade. Essa geração de 

valor social consiste, por exemplo, na implementação de políticas de habitação, saúde e 

saneamento básico. Seja na localidade em que reside ou no país como um todo, o que o 

cidadão consegue observar são as ações executadas pelo governo em prol do bem estar social. 

 Referindo-se à governança no setor público, Mathias-Pereira (2010b, p. 113) afirma 

que: 

A governança pública pode ser entendida como o sistema que determina o equilíbrio 

de poder entre todos os envolvidos numa organização – governantes, gestores, 

servidores, cidadãos – com vista a permitir que o bem comum prevaleça sobre os 

interesses de pessoas ou grupos. A organização, ao se desenvolver e atingir um 

melhor desempenho alcança seus objetivos, que resultam em satisfação para todos 

os atores envolvidos. Esse elenco de requisitos para fomentar a boa governança é 

que permite que uma organização se torne confiável para os cidadãos, e dessa forma 

se legitimando junto à sociedade. 

De acordo com Linczuk (2012), dentre os diversos conceitos de governança pública 

listados na literatura, observa-se que embora haja uma discrepância entre os mesmos, de 

acordo com sua amplitude, os mesmos percorrem mudanças que abrangem mecanismos de 

empoderamento, e, portanto evidenciam uma participação mais ativa do cidadão na 

administração do Estado. 

 Sobre o conceito de governança no setor público, Linczuk (2012, p. 99) afirma que: 

A governança pública não se trata de uma mudança institucional ou de forma de 

gestão, muito menos de simples atendimento a regras, mas de uma mudança de 

mentalidade e comportamento de toda uma sociedade na aplicação quotidiana dos 

princípios por ela pregados. 

Dentro desse contexto, a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 

1988), em seu artigo 70, parágrafo único, prevê: “Prestará contas qualquer pessoa física ou 

entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações 

de natureza pecuniária”.  

Em relação à aplicação dos princípios de governança corporativa nas universidades 

federais brasileiras, Linczuk (2012) ressalta que a Controladoria Geral da união (CGU), como 

ente medular na estrutura do poder interno do Poder Executivo Federal, é um ator valoroso no 

que concerne à propagação dos princípios de governança pública. Destaca-se, ainda, que 

“embora esta disseminação ocorra em vários momentos e de variadas formas, a mesma talvez 

tenha seu momento mais importante na prestação anual de contas.” (LINCZUK, 2012, p. 

117). 

 

2.1 Princípios Básicos de Governança na Gestão Pública 

 

De acordo como o Tribunal de Contas da União - TCU (BRASIL, 2014a, p. 46), “a 

governança de órgãos e entidades da administração pública envolve três funções básicas, 

alinhadas às tarefas sugeridas pela ISO/IEC 38500:2008”: 

 avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e futuros; 



 

 direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e 

planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes 

interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral) e 

assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; 

 monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos, 

confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das partes 

interessadas.  

Ainda segundo o TCU (2014a), para que as funções de governança sejam efetuadas de 

maneira adequada, devem ser empregados mecanismos específicos de liderança, controle e 

estratégia. Tais mecanismos direcionam as práticas de governança dispostas pelo TCU e 

subdividem-se em componentes para melhor abordagem de seus elementos, conforme 

demonstrado no Quadro 1 abaixo: 
 

  Quadro 1 - Componentes dos mecanismos de governança corporativa no setor público 

Governança em Órgãos e Entidades da Administração Pública 

Liderança Estratégia Controle 

Pessoas e Competências Relacionamento com partes 

interessadas 

Gestão de Riscos e Controle 

Interno 

Princípios e Comportamentos Estratégia Organizacional Auditoria Interna 

Liderança Organizacional Alinhamento 

Transorganizacional 

Accountability e transparência 

Sistema de Governança - - 

  Fonte: Adaptado de TCU (BRASIL, 2014a). 

 

2.1.1 Liderança 

 

 No que concerne ao mecanismo de liderança, o TCU (2014a) orienta para que a 

organização disponha de profissionais possuidores de competências necessárias à função que 

desempenham e, com vistas à otimização dos resultados operacionais, se torna essencial 

instigar o conhecimento, as habilidades e as atitudes dos líderes. 

 Em relação às práticas inerentes às pessoas e às competências estabelecidas, cabe 

destacar que os processos seletivos para membros de conselho, ou equivalente da alta 

administração, devem ser pautados com base no princípio da transparência. Além disso, é 

necessário assegurar que tal processo seja embasado na busca pelo profissional com as 

competências necessárias para função especificada, bem como assegurar a sua adequada 

capacitação para o desenvolvimento pleno das atribuições, mantendo, para tanto, um sistema 

de avaliação contínua. 

No que concerne aos princípios e comportamentos, a orientação é no sentido de que as 

organizações desenvolvam uma prestação de serviços pautada na excelência, devendo dispor 

de profissionais que, além de capacitados, demonstrem elevados padrões de conduta ética. 

Para tanto, a organização precisa adotar “um código de ética e conduta que defina padrões de 

comportamento dos membros do conselho de administração ou equivalente e da alta 

administração”. Além de: 

Estabelecer mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos 

de interesse influenciem as decisões e as ações de membros do conselho de 

administração ou equivalente e da alta administração. Estabelecer mecanismos para 

garantir que a alta administração atue de acordo com padrões de comportamento 

baseados nos valores e princípios constitucionais, legais e organizacionais e no 

código de ética e conduta adotado (TCU, 2014a, p. 60). 



 

 No que condiz com as práticas de liderança organizacional, recomenda-se que a alta 

administração avalie, direcione e monitore a gestão da organização, principalmente em 

relação ao alcance das metas organizacionais, além de assegurar o estabelecimento de 

políticas e diretrizes para que a organização atinja os resultados almejados.  

A organização deve assegurar, por meio de política de delegação e reserva de 

poderes, a capacidade das instâncias internas de governança de avaliar, direcionar e 

monitorar a organização, além de responsabilizar-se pela gestão de risco e controle 

interno, bem como avaliar os resultados das atividades de controle e dos trabalhos de 

auditoria e, caso necessário, determinar que sejam adotadas providencias dos 

trabalhos de auditoria (TCU, 2014a, p. 62). 

 Em relação ao sistema de governança, de acordo com o TCU (2014a), reporta a forma 

como os múltiplos entes se ordenam, relacionam-se e interagem para atingir a boa governança 

da organização. Assim, a orientação é para que a organização estabeleça instâncias internas de 

governança, com o objetivo de garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções 

críticas, bem como estabelecer o sistema de governança e divulgá-lo para as partes 

interessadas. 

 

2.1.2 Estratégia 

 

 No que concerne ao mecanismo da estratégia, especificamente ao componente 

relacionamento com partes interessadas, o TCU (2014a) orienta para que exista, entre o ente 

público e partes interessadas, um canal de comunicação no qual as expectativas com 

resultados e necessidades de cada um sejam analisadas, de forma a proporcionar transparência 

e prestação de contas, além de fornecer informações úteis e oportunas às partes interessadas. 

Para tanto, aconselha-se que as organizações (TCU, 2014a, p. 65-66): 

 Estabeleçam e divulguem canais de comunicação com as diferentes partes 

interessadas e assegurem sua efetividade, consideradas as características e 

possibilidades de acesso de cada público-alvo; 

 Promovam a participação social, com envolvimento dos usuários, da sociedade e 

das demais partes interessadas na governança da organização; 

 Estabeleçam relação objetiva e profissional com a mídia, com outras 

organizações e com auditores; 

 Assegurem que decisões, estratégias, políticas, programas, planos, ações, 

serviços e produtos de responsabilidade da organização atendam ao maior 

número possível de partes interessadas, de modo balanceado, sem permitir a 

predominância dos interesses de pessoas ou grupos. 

As organizações públicas têm como papel primordial a prestação de serviços à 

sociedade, de forma completa e disciplinada, com vistas a promover o bem estar social e 

avultar a geração de oportunidades a população. Para tanto, a administração pública deve 

dispor de valências apropriadas, bem como de capital humano apto para desempenhar suas 

funções de forma eficaz e eficiente, pautando-se nos princípios da economicidade e 

efetividade em prol do beneficiamento social (TCU, 2014a).  
Em relação ao componente do alinhamento transorganizacional, de acordo com o TCU 

(2014a, p. 71), “para atender sua finalidade de garantir o bem comum, o setor público precisa 

ser capaz de coordenar múltiplos atores políticos, administrativos, econômicos e sociais.” 

Para tanto, faz-se necessário a junção dos entes envolvidos de forma equiparada e coesa, de 

forma a alinhar propósitos e estratégias, além de estabelecer mecanismos para controlar as 

operações. 

 Tomando-se como base a premissa de que cada ente governamental possui seus 

próprios objetivos, é dever de todos estabelecer mecanismos de atuação conjunta, de forma 



 

que seja possível a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas 

transversais e descentralizadas, tornando a governança cada vez mais efetiva (TCU, 2014a). 

 

2.1.3 Controle 

 

 Quanto ao mecanismo de controle, com foco na gestão de riscos e controle interno, 

orienta-se que a organização estabeleça um sistema de gestão de riscos e controle interno, 

bem como monitore e avalie permanentemente esse sistema, com vistas a assegurar que haja 

eficácia na gestão e auxílio no aperfeiçoamento do desempenho organizacional (TCU, 2014a). 

 De acordo com o TCU (2014a), a auditoria interna não deve existir basicamente para 

avaliar a eficácia dos controles internos implantados pelos gestores, sendo necessário agregar 

ao seu campo de análise o processo de gestão de riscos e a governança da entidade.  Desta 

forma, para que a auditoria interna seja efetiva dentro da organização, orienta-se para que 

sejam oferecidas condições de autonomia, independência e idoneidade, além de garantir que 

suas atividades agreguem valor à organização. 

 Por fim, referindo-se ao componente de accountability e transparência, o TCU (2014a, 

p. 77-78) recomenda às organizações: 

 Dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, 

como exceção, nos termos da lei; 

 Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e 

de gestão, de acordo com a legislação vigente e com o princípio de 

accountability. Avaliar a imagem da organização e a satisfação das partes 

interessadas com seus serviços e produtos; 

 Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregularidades, promovendo 

a responsabilização em caso de comprovação. 
 

Conhecidos os conceitos básicos sobre o que vem a ser Governança Corporativa e o 

que é esperado de sua utilização no setor público, a seguir estão listados os aspectos 

metodológicos utilizados para dar forma a esta pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Quanto ao objetivo, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de caráter 

descritivo, uma vez que buscou evidenciar como os princípios de governança corporativa são 

aplicados na Universidade Federal de Uberlândia e se efetivamente contribuem para uma 

gestão eficaz (GIL, 2002). 

 Com relação à abordagem, foi desenvolvida pesquisa de cunho qualitativo. Conforme 

Marconi e Lakatos (2006), pesquisas qualitativas buscam analisar e interpretar aspectos mais 

profundos do cotidiano, estudando e analisando a complexidade das atividades humanas, a 

partir do ponto de vista do pesquisador. 

No que tange aos procedimentos técnicos, foram adotadas as características da 

pesquisa bibliográfica e documental, de forma a coletar informações pertinentes ao referencial 

teórico com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos, e de documentos disponibilizados por terceiros (GIL, 2002).  

Para desenvolvimento da proposta, também foram utilizadas as técnicas inerentes ao 

estudo de caso único, tendo em vista que apenas a Universidade Federal de Uberlândia foi 

objeto de estudo (SILVA, 2008). 

Para a coleta dos dados que possibilitaram a realização da análise, além da 

documentação primária e secundária, foram utilizadas as técnicas correspondentes à 

entrevista, por meio de questionário estruturado que, conforme afirma Silva (2003), consiste 



 

em fazer uma série de perguntas a um ou mais informantes, seguindo um roteiro pré-

estabelecido. 

 

3.1 O Objeto de Estudo 

 

No que concerne às Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, de acordo com a 

Divisão de Temas Educacionais (DTE) do Ministério das Relações Exteriores (BRASIL, 

2014), estas podem apresentar caráter público ou privado. As instituições públicas de ensino 

são mantidas pelo poder público, por meio de suas esferas federal, estadual ou municipal. Tais 

instituições são financiadas pelo Estado e os serviços que ofertam à sociedade são de natureza 

gratuita. 

Ainda segundo o DTE (BRASIL, 2014), “a instituição mais estrita definida na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a Universidade”. As Universidades Federais são 

autarquias do governo federal, cuja administração é realizada de forma indireta e na qual o 

patrimônio e a receita são próprios, porém sujeitos a fiscalização do governo: 

Trata-se de instituição acadêmica pluridisciplinar que conta com produção 

intelectual institucionalizada, além de apresentar requisitos mínimos de titulação 

acadêmica (um terço de mestres e doutores) e carga de trabalho do corpo docente 

(um terço em regime integral). É autônoma para criar cursos e sedes acadêmicas e 

administrativas, expedir diplomas, fixar currículos e número de vagas, firmar 

contratos, acordos e convênios, entre outras ações, respeitadas as legislações 

vigentes e a norma constitucional. 

A escolha da Universidade Federal de Uberlândia - UFU como objeto de pesquisa para 

o presente estudo deu-se devido à facilidade de acesso às informações, por se tratar de uma 

IES com a qual a autora mantém vínculo acadêmico. Houve, ainda, a intenção de fornecer ao 

meio acadêmico informações relativas às práticas de governança corporativa na instituição. 

A Universidade Federal de Uberlândia é uma instituição de ensino superior pública 

cuja sede está localizada na cidade de Uberlândia (MG). Possui diversos campi, distribuídos 

pelas cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. Até o início do ano 

de 2013, a instituição contava com 32 unidades acadêmicas englobando 68 cursos de 

graduação, além dos 37 programas de pós-graduação, com a oferta de 33 cursos de mestrado 

acadêmico, 04 cursos de mestrado profissional e 19 cursos de doutorado (UFU, 2014a). 

 A instituição conta com o apoio de 5.114 servidores para manutenção de suas 

atividades e com um orçamento de aproximadamente R$ 1,011 bilhão para a manutenção de 

das suas atividades no ano de 2015 (UFU, 2014b). 

No que se refere à estrutura organizacional, a instituição mantém seis órgãos de 

administração superior, sendo eles: Conselho Universitário; Conselho Diretor; Conselho de 

Graduação; Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação; Conselho de Extensão, cultura e 

Assuntos Estudantis; e Reitoria (UFU, 2014c). 

A Reitoria, conforme disposto no Art. 30 do Regimento Geral da entidade, é o “órgão 

executivo central que administra, coordena, fiscaliza e superintende as atividades da UFU, é 

exercida pelo Reitor, auxiliado pelo Vice-Reitor e assessorado pelas Pró-Reitorias, 

Assessorias, Órgãos Suplementares e Administrativos” (UFU, 2014b, p. 9). 

Existem, ainda, cinco órgãos administrativos subordinados à Reitoria que, conforme o 

Art. 45 do Regimento Geral da entidade têm a competência de administrar as atividades de 

caráter técnico-administrativas: Prefeitura Universitária; Procuradoria-Geral; Auditoria 

Interna; Secretaria Geral e Gabinete do Reitor (UFU, 2014c). 

 Em relação aos instrumentos de avaliação de performance, a instituição mantém uma 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, responsável por sua auto-avaliação. A auto-avaliação, 

realizada anualmente, abrange dez dimensões institucionais e é baseada nos princípios do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (UFU, 2014d): missão e plano de 



 

desenvolvimento institucional; política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a 

extensão; responsabilidade social; comunicação com a sociedade; políticas de pessoal; 

organização e gestão da instituição; infraestrutura física e planejamento e avaliação. 

 Para efeito desta pesquisa, entende-se importante registrar que não foi identificado nas 

informações disponibilizadas ao público no sítio institucional da UFU (UFU, 2014e) e nem 

por meio das entrevistas realizadas junto aos gestores da entidade, qualquer departamento ou 

setor dentro da estrutura organizacional que realize, de forma centralizada, a 

operacionalização ou o acompanhamento dos controles internos da instituição. 

Destacados os principais aspectos metodológicos adotados e identificado o objeto de 

estudo, no próximo tópico são apresentadas as análises realizadas a partir da coleta dos dados 

realizada pela pesquisadora. 

  

3.2 O Instrumento de Coleta de Dados 

 

Com vistas a alcançar ao objetivo proposto, foi elaborado previamente o roteiro de 

entrevista e o questionário que a apoiou, formado por 20 questões elaboradas por frases 

afirmativas e divididas nas 3 dimensões previamente identificadas neste trabalho: liderança, 

estratégia e controle.  A cada uma das afirmações o entrevistado atribuiu conceitos que 

poderiam variar de 1 (insuficiente) a 10 (atende plenamente), existindo também a opção de 

não responder à questão (não tenho condições de informar ou avaliar o item).   

Depois de realizada a validação do instrumento de coleta de dados, com a necessária 

adequação do roteiro de entrevista e do conteúdo do respectivo questionário, procedeu-se à 

coleta de informações. 

Foram entrevistados 4 gestores, escolhidos estrategicamente dentro dos quadros da 

administração superior da instituição, tendo como premissa que eram conhecedores das 

normas, rotinas e procedimentos administrativos necessários e desejáveis à boa gestão do 

patrimônio público.  Os nomes, cargos exercidos e os departamentos aos quais pertencem os 

respondentes foram omitidos como forma de proteger a fonte da informação. 

 No tópico a seguir são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa. 

 

 

 4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Por meio da análise e interpretação das informações disponibilizadas pela Instituição e 

dos dados coletados nas entrevista, são apresentadas a seguir os resultados a que chegou a 

autora, segmentados em três dimensões: Liderança, Estratégia e Controle. 

Para cada uma das dimensões foi elaborado quadro contendo as questões que fizeram 

parte do questionário, os conceitos atribuídos pelos entrevistados e os conceito atribuídos pela 

pesquisadora.  

Os conceitos atribuídos pela pesquisadora foram sedimentados tendo como base a sua 

percepção pessoal, servindo-se das informações disponibilizadas pela instituição em 

documentos impressos ou em meio eletrônico, assim como das respostas fornecidas pelos 

entrevistados.  A não obtenção de informações ou a obtenção de informações insuficientes 

ensejaram, por parte da pesquisadora, a atribuição de conceitos 1 (um) às respectivas 

questões.  

 

4.1 Liderança 

 



 

Sobre a dimensão “liderança”, as questões apresentadas por meio do questionário e as 

suas respectivas respostas estão nas informações constantes no Quadro 2, apresentado a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 
Quadro 2 – Liderança: percepções sobre o sistema de governança corporativa na UFU 

Fonte: Compilado pela autora, a partir de TCU (2014a) 

Legenda: Entrevistados: E1 a E4, 

  Conceitos: de (1) insuficiente a (10) atende plenamente ou (na) não avaliado. 

 

Especificamente com relação às percepções dos entrevistados para a dimensão 

liderança, observou-se certo distanciamento entre os conceitos apresentados para algumas das 

questões. De acordo com o observado, essa diferença de percepção pode advir dos diferentes 

níveis de acesso às informações dentro do sistema organizacional, bem como do 

conhecimento individual que o entrevistado possui dentro do restrito exercício de suas 

funções.  

 

4.1.1 Liderança: justificativas para os conceitos atribuídos pela pesquisadora 

 

 Conforme as informações dos documentos analisados, no que se refere ao mecanismo 

de Liderança, em seu componente Pessoas e Competências, na Instituição em análise as 

escolhas dos membros da alta administração não são realizadas por meio de processos 

seletivos. De acordo com o Estatuto Geral da Instituição, de forma automática, são integrantes 

dos Conselhos Superiores da Instituição os servidores que, por meio de processos eleitorais, 

LIDERANÇA 

QUESTÕES 

Conceitos atribuídos pelos 

entrevistados 

Conceitos 

atribuídos pela 

Pesquisadora E1 E2 E3 E4 Média 

a) No que tange aos processos seletivos para escolha dos 

membros de conselho de administração ou equivalentes 

e da alta administração, a instituição divulga as 

competências desejáveis ou necessárias para tais cargos, 

bem como conduz tais processos de forma transparente? 

8 3 8 9 7 1 

b) A Instituição define diretrizes para o desenvolvimento 

dos membros da alta administração, de forma a 

identificar as competências desejáveis ou necessárias, 

além de meios para desenvolvê-las, considerando as 

lacunas de desenvolvimentos previamente observadas, 

bem como estabelece um sistema para avaliação de 

desempenho dos membros da alta administração? 

6 2 7 8 6 1 

c) Há a exigência formal pelo cumprimento de um código 

de conduta pelos membros da alta administração da 

Instituição?  

8 8 8 9 8 8 

d) O código de conduta reflete os princípios fundamentais 

de transparência, integridade e responsabilidade?  
8 8 7 9 8 8 

e) A Instituição estabeleceu uma pessoa ou departamento 

responsável para investigar as principais preocupações, 

de maneira confidencial, sobre os padrões de conduta?  

10 Na 9 10 10 7 

f) A Instituição avalia, direciona e monitora sua gestão, no 

que tange ao alcance das metas organizacionais? 
7 5 8 10 7 7 

g) A Instituição possui um sistema de governança?  8 5 7 8 7 7 



 

forem escolhidos para o exercício dos cargos de coordenadores de cursos ou de diretores de 

Unidades Acadêmicas, enquanto as nomeações para os cargos da alta administração, 

considerados como de confiança, têm majoritariamente orientações de ordem política. 

 No que tange às diretrizes para o desenvolvimento dos membros da alta administração, 

bem como para a avaliação de desempenho desses membros, não foram identificados, dentro 

das informações coletadas, processos que busquem especificamente o aperfeiçoamento 

contínuo para os gestores. 

 No quesito princípios e comportamentos, na Instituição existe um código de conduta 

que engloba todos os seus membros. Todos os atos internos são regulados por Leis, 

Resoluções e Portarias. O código de conduta ao qual os membros da Instituição estão sujeitos 

reflete os princípios fundamentais de transparência, integridade e responsabilidade, que regem 

não somente os servidores vinculados as Instituições Públicas Federais de Ensino, mas os 

servidores públicos federais como um todo. 

 Na Instituição existe uma Comissão de Ética Pública, instituída desde junho de 2012. 

A Comissão possui, dentre outras, a funções de apurar e investigar as denúncias e os possíveis 

desvios de conduta dos membros da Instituição, bem como recomendar a ação adequada a 

cada caso, como a abertura de procedimentos disciplinares.  Apesar de ainda não estar 

oficialmente em vigor, foi apresentado em audiência pública realizada em 14 de abril de 2014 

o Código de Ética Pública da Universidade Federal de Uberlândia, com vistas a proporcionar 

a análise e a discussão pela coletividade (UFU, 2014f). 

  De acordo como o Relatório de Gestão do ano de 2013, disponibilizado em seu sítio 

próprio, a Instituição informa monitorar os indicadores e metas presentes no plano estratégico 

institucional (UFU, 2014g). Entretanto, não foram localizadas informações que 

possibilitassem identificar com que frequência são monitorados os indicadores e as metas. 

Finalmente, no que concerne ao sistema de governança corporativa, apesar de 

incompleto, a instituição demonstra esforços no sentido de efetuar a avaliação e o efetivo 

estabelecimento de políticas de governança. 

 

4.2 Estratégia 

 

Sobre a dimensão “estratégia”, as questões apresentadas por meio do questionário e as 

suas respectivas respostas estão nas informações constantes no Quadro 3, apresentado a 

seguir: 

 
Quadro 3 – Estratégia: percepções sobre o sistema de governança corporativa na UFU 

Fonte: Compilado pela autora, a partir de TCU (2014a) 

Legenda: Entrevistados: E1 a E4, 

  Conceitos: de (1) insuficiente a (10) atende plenamente ou (na) não avaliado. 

ESTRATÉGIA 

QUESTÕES 

Conceitos atribuídos pelos 

entrevistados 

Conceitos 

atribuídos pela 

Pesquisadora E1 E2 E3 E4 Média 

a) A Instituição adota medidas de desempenho para 

assegurar e demonstrar que os recursos são obtidos com 

economicidade e são utilizados com eficiência?  

6 6 8 8 7 7 

b) A Instituição estabeleceu canais claros de comunicação 

com a sociedade quanto à sua missão, papéis, objetivos e 

desempenho?  

8 8 10 8 8 9 

c) A Instituição estabeleceu processos apropriados para 

assegurar que tais canais operam efetivamente na 

prática?  

7 6 8 8 7 8 

d)  A Instituição faz um compromisso explicito de 

franqueza e transparência em todas as atividades?  
9 7 na 10 9 9 



 

 No tocante à estratégia, os entrevistados atribuíram conceitos relativamente similares 

às questões, o que denota um grau de conhecimento maior em relação ao tópico apresentado e 

à sua aplicabilidade na instituição. 

 

4.2.1 Estratégia: justificativas para os conceitos atribuídos pela pesquisadora 

 

 No quesito gestão de recursos, a Instituição segue apenas os indicadores obrigatórios 

dispostos pelo Tribunal de Contas da União, em relação às medidas de desempenho a serem 

adotadas para assegurar e demonstrar que os recursos captados são utilizados com eficácia. 

 Em relação aos canais de comunicação com os entes interessados, de forma a 

disponibilizar para a sociedade informações referentes à missão, papéis, objetivos e 

desempenho, a instituição divulga tais dados através de sítios eletrônicos próprios.  

Entretanto, a manutenção e a atualização das fontes de informação não são realizadas com a 

agilidade desejada, principalmente quando estão sob a responsabilidade direta dos diversos 

órgãos e Unidades Acadêmicas, administrados de forma independente uns dos outros. 

 No que se refere à transparência e franqueza em todas as suas atividades, a instituição 

cumpre o seu papel, seja por meio da publicação de relatórios anuais de prestação de contas e 

da disponibilização de informações à sociedade por meio do sítio institucional, seja por meio 

da utilização do Portal Transparência (UFU, 2014e; BRASIL, 2015), onde são evidenciados 

os aspectos pertinentes a gestão dos recursos disponibilizados pelo Governo Federal para a 

manutenção de suas atividades. 

 

4.3 Controle  
 

Conforme anteriormente citado, para efeito da análise dos quadros, os conceitos 

atribuídos pela pesquisadora foram embasados mediante sua percepção pessoal, servindo-se 

das informações disponibilizadas pela instituição em documentos impressos ou em meio 

eletrônico, assim como das respostas fornecidas pelos entrevistados.  A não obtenção de 

informações ou a obtenção de informações insuficientes ensejaram, por parte da pesquisadora, 

a atribuição de conceitos 1 (um) às respectivas questões.  

Sobre a dimensão “controle”, as questões apresentadas por meio do questionário e as 

suas respectivas respostas estão nas informações constantes no Quadro 4, apresentado a 

seguir: 
 

Quadro 4 – Controle: percepções sobre o sistema de governança corporativa na UFU 

CONTROLE 

QUESTÕES 

Conceitos atribuídos pelos 

entrevistados 

Conceitos 

atribuídos pela 

Pesquisadora E1 E2 E3 E4 Média 

a) A Instituição possui em seu organograma a função de 

Controladoria como parte da estrutura de controle 

interno?  

7 6 9 8 8 1 

b) A Instituição tomou medidas para assegurar o 

estabelecimento de uma estrutura de controle interno 

com a efetiva operação prática?  

7 5 8 9 7 5 

c) A Instituição tomou medidas para assegurar que os 

sistemas de gestão de riscos são estabelecidos como 

parte da estrutura de controle interno? 

1 2 na 9 4 1 

d) A Instituição possui em seu organograma a função de 

Auditoria Interna como parte da estrutura do controle 

interno?  

10 10 10 7 
9 

 
10 

e) A Instituição possui um comitê de auditoria, 

compreendendo membros que não fazem parte da 
3 8 2 1 4 1 



 

Fonte: Compilado pela autora, a partir de TCU (2014a) 

Legenda: Entrevistados: E1 a E4, 

  Conceitos: de (1) insuficiente a (10) atende plenamente ou (na) não avaliado. 

 

 Em relação ao controle, também foram observadas divergências em relação aos 

conceitos atribuídos, com destaque para a abstenção em respostas de algumas questões. Assim 

como ocorreu na dimensão liderança, as diferenças de percepção podem advir dos diferentes 

níveis de acesso às informações dentro do sistema organizacional, bem como do 

conhecimento individual que o entrevistado possui dentro do restrito exercício de suas 

funções. 

 

4.3.1 Controle: justificativas para os conceitos atribuídos pela pesquisadora 

 

 Em relação ao mecanismo de controle, a Instituição possui uma estrutura de controles 

internos conduzidos, basicamente, de forma descentralizada por seus diversos órgãos, 

departamentos e Unidades Acadêmicas. Porém, não existe dentro de sua estrutura 

organizacional um departamento com as funções inerentes à centralização do controle, tendo 

sendo identificados somente os departamentos especializados em contabilidade e auditoria 

interna. 

 De acordo com o relatório de gestão do ano de 2013, a estrutura de controles internos 

da instituição encontra-se em fase de aprimoramento. Devido à situação atual de consolidação 

e expansão da instituição, que repercute em modificações e ampliações em diversas áreas, o 

quadro de colaboradores necessita de treinamento para desempenharem suas funções de forma 

adequada. 

 No que diz respeito à gestão de riscos, dentro de sua estrutura organizacional a 

instituição não possui departamento ou órgão que desenvolva tais funções. Como forma de 

mitigar essa deficiência, parte dessa incumbência foi delegada pela alta administração ao 

departamento de auditoria interna, responsável pelo apoio e assessoramento técnico aos 

departamentos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e de pessoal. Registre-se que a 

UFU foi uma das primeiras instituições públicas federais a adotar a função de auditoria 

cúpula administrativa, com responsabilidade pela 

revisão independente das estruturas de controle e dos 

processos de auditoria interna?  

f) A estrutura de controle interno da Instituição é 

revisada e testada regularmente?  
9 9 8 8 9 9 

g) A Instituição tem suas atividades auditadas por uma 

auditoria externa? 
8 na na 10 6 10 

- continua – 

 

 

 

- continuação - 

CONTROLE 

QUESTÕES 

Conceitos atribuídos pelos 

entrevistados 

Conceitos 

atribuídos pela 

Pesquisadora E1 E2 E3 E4 Média 

h) A auditoria externa exerce suas atividades com 

independência?  
10 na na 10 10 10 

i) Com relação às dimensões, atribua conceitos à efetiva 

adoção das práticas de Governança Corporativa na 

administração da Instituição? 

 Liderança 

 Estratégia 

 Controle 

 

 

 

8 

7 

6 

 

 

 

5 

5 

6 

 

 

 

7 

7 

9 

 

 

 

8 

8 

7 

 

 

 

7 

7 

7 

 

 

 

7 

8 

6 



 

interna em seu organograma. Entretanto, não foi detectada em sua estrutura organizacional a 

existência de um comitê de auditoria com independência para revisar os processos e as 

estruturas de controle. 

 A instituição é esporadicamente auditada, de forma independente, por órgãos ligados a 

administração pública federal, representados pela Controladoria Geral da União – CGU e pelo 

o Tribunal de Contas da União. 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa abordou o tema governança corporativa, tendo como foco a aplicação 

dos princípios de governança corporativa ao setor público, tomando como objeto de estudo a 

gestão da Universidade Federal de Uberlândia. Seu objetivo geral foi o de verificar quais 

práticas de governança corporativa são aplicadas pela administração da Universidade Federal 

de Uberlândia em prol de uma gestão eficaz, de forma a responder ao seguinte problema de 

pesquisa: quais práticas de governança corporativa são adotadas pela administração da 

Universidade Federal de Uberlândia? 

Dentre os componentes dos mecanismos de governança analisados, destacou-se 

positivamente a transparência. A instituição possui o compromisso com a franqueza em suas 

atividades e vem aprimorando ao longo dos anos a qualidade das informações divulgadas à 

sociedade, bem como os seus canais de comunicação. 

Por seu lado, o mecanismo de controle apresentou uma maior necessidade de ajustes 

para que atinja o pleno funcionamento. Embora exista na instituição uma estrutura de controle 

interno, mantida de forma descentralizada, não foi observado em seu organograma qualquer 

departamento que exerça a função específica de controladoria. 

Diante das informações coletadas e analisadas, principalmente as obtidas junto ao sítio 

institucional disponível na internet, foi possível concluir que a instituição objeto deste estudo 

não possui um sistema de governança corporativa com todas as suas dimensões 

completamente operacionalizadas. Também ficou evidente que em sua gestão existe o 

cumprimento de várias das recomendações dispostas pelo Tribunal de Contas da União, 

algumas, entretanto, em fase de aperfeiçoamento e de ajustes para que se enquadrem dentro 

dos parâmetros recomendados. 

Evidências coletadas pela pesquisadora também permitiram concluir que a aplicação 

dos princípios de governança corporativa está contribuindo efetivamente para a realização de 

uma gestão eficaz, considerando a divulgação dos resultados das auditorias realizadas pelo 

TCU/CGU e o significativo crescimento experimentado pela Universidade Federal de 

Uberlândia ao longo dos últimos anos.  

Assim, acredita-se que este estudo alcançou o objetivo proposto, que foi o de verificar 

quais as práticas de governança são utilizadas pela Universidade Federal de Uberlândia, tendo 

como base norteadora as recomendações dispostas pelo TCU.   Foi evidenciado que, de fato, 

existe um sistema de governança corporativa em funcionamento e, embora a instituição não 

cumpra em sua plenitude as recomendações referentes às dimensões de liderança, de 

estratégia e de controle, ela tem direcionado seus esforços no sentido de providenciar a 

implantação de todos os princípios previstos.  

Mesmo que esta pesquisa tenha sido realizada com o necessário rigor metodológico, 

devem ser observadas as limitações impostas pela abordagem qualitativa, que tem nas 

percepções do pesquisador a base para a obtenção da realidade, e pelos procedimentos 

técnicos adotados, considerando que o estudo de caso único está relacionado a um único 



 

objeto ou fenômeno e os seus resultados não são generalizáveis a outros objetos ou 

fenômenos (BEUREN, 2006). 

Por fim, para pesquisas futuras, sugere-se a realização de levantamento que permita 

identificar a percepção que a sociedade tem sobre governança corporativa e a sua importância 

na administração do patrimônio público.  
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