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 "A principal atividade do administrador é identificar o 
futuro que já chegou, explorar as mudanças que já 
ocorreram e usá-las como oportunidades". Peter Drucker 
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EDITORIAL 

 

Os artigos desta coletânea apresentam os resultados de pesquisas 

realizadas por membros da Câmara de Gestão Pública do Conselho Regional 

de Administração de Santa Catarina (CRA/SC) em diversos campos da 

ciência da Administração, com o foco voltado para a gestão pública. 

Os membros da Câmara de Gestão Pública do CRA/SC são 

provenientes de diversos órgãos da administração pública, de várias regiões 

do Estado, em cargos técnicos e de liderança, nos níveis municipal e 

estadual. Nesta obra, os autores procuram trazer novas perspectivas dos 

temas abordados, contribuindo para solucionar atividades do cotidiano. 

Os autores trabalham temas em diversas óticas, pertinentes às suas 

áreas de atuação na administração pública catarinense, como o controle na 

administração pública com enfoque teórico, a inovação na gestão pública em 

seus diversos aspectos técnicos e práticos, finalizando com a temática das 

compras nos entes públicos. A coletânea se inicia com um texto sobre o 

controle interno da administração pública, tendo como enfoque uma visão 

legal e teórica, procurando desenvolver uma perspectiva de que nos entes 

públicos desenvolva-se uma governança pública que colabore para promover 

a participação da sociedade no controle das finanças públicas. 

As compras nas organizações públicas são analisadas de forma prática 

sob a perspectiva do modus operandi atual, propondo uma nova visão de 

trabalho, baseada em dados coletados durante a pesquisa. Finalizando este 

livro, a gestão da criatividade é abordada de forma prática no artigo “Gestão 

da criatividade na administração pública”, no qual se discutem instrumentos 

que possibilitem a servidores inserirem o tema em suas rotinas, produzindo 

uma nova forma de trabalhar oportunidades de solucionar problemas de 

gestão. 

Adilson da Silva 
Coordenador de Capacitação da Câmara de Gestão Pública 
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APRESENTAÇÃO 

 

O e-book “Administração pública na prática” é uma iniciativa da 

Câmara de Gestão Pública do Conselho Regional de Administração de Santa 

Catarina (CRA/SC) e traz, nesta edição de lançamento, um conjunto de 

estudos produzidos por alguns de seus membros. A proposta deste material 

tem como premissa a relação entre ciência, administração pública e 

administração privada, o tripé de atuação do sistema CFA/CRAs. 

  

O Conselho de Administração tem por objetivo não apenas a 

fiscalização do exercício profissional, mas, também, a importante função de 

fomentar o desenvolvimento e a valorização do administrador e da área da 

Administração, promovendo a disseminação de novos conhecimentos e 

fomentando a constante capacitação, vivência e intercâmbio dos profissionais 

com vistas à aproximação dos campos científico e mercadológico. 

  

Publicações acadêmicas têm por objetivo divulgar pesquisas que 

tragam contribuições teóricas e novas metodologias que auxiliem no avanço 

de campos de conhecimento. Embora o crescimento das publicações 

científicas em administração pública seja incontestável, a aproximação entre a 

academia e os órgãos públicos ainda é tímida, sendo esse um campo que 

carece de desenvolvimento contínuo e sistemático. 

  

Os artigos que se seguem são estudos que têm como base as 

experiências de pesquisas dos autores. Aproveitem todo o material e as 

indicações bibliográficas desta edição. 

  

Desejamos a todos uma boa leitura. 

 
Evandro Fortunato Linhares 

Presidente do CRA/SC 
 

Karen Sabrina Bayestorff Duarte 
Coordenadora Executiva da Câmara de Gestão Pública CRA/SC 
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A EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE EXCELÊNCIA 
EM GESTÃO 

 

Karen Sabrina Bayestorff Duarte1 
 

Resumo 

A discussão sobre avaliação de desempenho organizacional e gestão baseada em resultados 
é recorrente em pesquisas e trabalhos práticos no âmbito das organizações privadas. No 
setor público, o tema da gestão baseada em resultados é ligado às discussões decorrentes 
da segunda reforma da administração pública. O presente estudo se insere no contexto dessa 
reforma, denominada New Public Management (NPM), sendo orientado pela seguinte 
pergunta de pesquisa: “A adoção do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) é 
capaz de apoiar uma organização pública no processo de avaliação de seu desempenho e de 
melhoria dos serviços prestados aos seus cidadãos-usuários?” Configurado como um estudo 
de caso, o estudo objetivou apresentar a experiência de implementação do MEGP no âmbito 
da Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina (SEA). Os resultados 
evidenciaram um ganho de 39,2% no desempenho geral da SEA, potencializado pelos 
critérios Estratégias e planos, Sociedade e Processos; por outro lado, ficou evidenciado o 
baixo desempenho no que se refere à apresentação dos resultados organizacionais. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Desempenho. Setor Público. GesPública. Modelo de 
Excelência em Gestão Pública. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre avaliação de desempenho organizacional e gestão 

baseada em resultados é recorrente em pesquisas e trabalhos práticos no 

âmbito das organizações privadas. Dentre as formas de avaliação existentes 

na literatura sobre o tema, a avaliação com base em critérios de excelência, 

que foram preconizados por premiações como Malcolm Baldridge, dos 

Estados Unidos, Demming, do Japão, e o Prêmio da Comunidade Europeia, 

expandiu-se na década de 1990 (MAVROIDIS; TOLIOPOULOU; 

AGORITSAS, 2007). 

Consoante Mavroidis et al. (2007), vários países têm baseado seus 

modelos de excelência nesses três prêmios, com vistas à melhoria da 

                                                           
1 Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005) e 
especialização em Gestão de Projetos. É analista técnica em Gestão Pública pela Secretaria 
de Estado da Administração em Santa Catarina, coordenadora de Planejamento do Núcleo 
Estadual do GesPública e coordenadora executiva da Câmara de Gestão Pública do 
CRA/SC. Tem como principal interesse de pesquisa as aquisições no setor público, com 
ênfase em transparência, accountability e avaliação de desempenho. 
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competitividade de diversos tipos de organizações, por meio da alteração da 

filosofia da qualidade e da melhoria da competitividade das empresas. 

No setor público, o tema da gestão baseada em resultados é ligado às 

discussões decorrentes da segunda reforma da administração pública, 

denominada New Public Management (NPM). Essa reforma, iniciada na Grã-

Bretanha na década de 1980, originou-se da necessidade de modernização 

da administração pública e buscava tornar o aparelho estatal mais eficiente 

(BRESSER-PEREIRA, 2005). Secchi (2009), ao comentar as reformas na 

administração pública com base em Hays e Plagens, trata da magnitude 

dessas reformas vindas do setor privado, consideradas uma profunda 

redefinição da administração pública enquanto uma área de especialidade 

identificável. Para o autor, a segunda reforma surge em decorrência da crise 

fiscal do Estado na década anterior, bem como do aumento da competição 

territorial pelos investimentos privados e pela mão de obra qualificada, além 

da disponibilização de novos conhecimentos, da ascensão de valores 

pluralistas e neoliberais e da crescente complexidade da sociedade. De forma 

complementar, Ferrer (2007) argumenta que o objetivo comum das reformas 

foi aumentar a eficiência do Estado; no caso dos países em desenvolvimento, 

as origens das reformas estariam associadas à necessidade de um ajuste 

fiscal. 

No Brasil, inicia-se a partir de 1995 um processo de busca por um 

aparelho estatal mais eficiente, adotando-se um modelo de administração 

pública gerencial e baseado em uma filosofia de melhoria contínua. Embora o 

assunto tenha ganhado relevância, a literatura tem tido como referência, de 

forma geral, as empresas privadas, sendo as contribuições e experiências de 

avaliação no setor público escassas. Por estarem inseridas em ambiente 

diferente daquele no qual estão as organizações de mercado, sendo movidas 

por propósitos sociais, torna-se relevante apresentar estudos sobre o tema no 

setor público, com vistas a aumentar as experiências e abrir um espaço para 

diálogo sobre a questão. 

Em 2005, com o Decreto nº 5.378, o governo federal instituiu o 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública). De 

acordo com o art. 1º do referido decreto, o GesPública tem por objetivo “[...] 
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contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos 

cidadãos e para o aumento da competitividade do país”. 

O presente estudo se insere nesse contexto da New Public 

Management, sendo orientado pela seguinte pergunta de pesquisa: “A adoção 

do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) é capaz de apoiar uma 

organização pública no processo de avaliação de seu desempenho e de 

melhoria dos serviços prestados aos seus cidadãos-usuários?” Com o intuito 

de responder a essa pergunta, busca-se apresentar a experiência e analisar 

os resultados da implementação do MEGP no âmbito da Secretaria de Estado 

de Administração de Santa Catarina (SEA). 

Os esforços para a implantação desse modelo de gestão na SEA 

tiveram início em 2009, com a criação do Programa Excelência em Gestão, 

que envolve a implementação de três projetos principais: (i) adotar o MEGP 

como ferramenta de avaliação de desempenho; (ii) adotar o mapeamento e 

redesenho de processos como prática para análise e melhoria de processos 

finalísticos e de apoio; e (iii) adotar o Balanced Scorecard (BSC) como 

modelo de gestão estratégica. No caso do presente estudo, os resultados a 

serem apresentados são referentes à adoção do MEGP, tendo em vista que 

esse modelo traz em seus critérios de avaliação questões referentes aos 

processos organizacionais e à estratégia. O mapeamento e redesenho de 

processos, bem como o BSC, nesse sentido, se constituem como 

instrumentos de gestão para tratar as questões de forma alinhada ao modelo 

de gestão adotado pela organização em estudo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Para a fundamentação do presente estudo, é necessário tratar a 

questão, do ponto de vista teórico, a partir de três perspectivas. Buscou-se, 

inicialmente, abordar o tema ao qual o estudo remete – neste caso, a 

avaliação de desempenho organizacional –; em seguida, aborda-se a 

administração pública como o contexto no qual o objeto de estudo está 

inserido; finalmente, aborda-se o Programa Nacional de Gestão Pública, 

contexto no qual o instrumento de avaliação adotado surgiu e se desenvolveu. 

Passa-se, em seguida, à discussão de cada uma dessas perspectivas. 
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2.1 Avaliação de desempenho organizacional 

 

A avaliação é, provavelmente, a principal ferramenta de gestão em 

uma organização. Para atingir as suas metas, a organização precisa 

implementar formas de mensurar com precisão o desempenho administrativo 

(KOONTZ; O’DONNELL, 1981). Apesar de ser considerado um tema 

relevante, ainda existem discussões sobre o que é entendido como avaliação 

de desempenho, uma vez que a avaliação pode ser vista de diversas 

perspectivas, de acordo com o objetivo a que se propõe (DUTRA; ENSSLIN, 

2008; BORTOLUZZI et al., 2011). 

Dutra e Ensslin (2008, p. 199) entendem que “[...] avaliar o 

desempenho organizacional consiste em atribuir valor àquilo que uma 

organização considera relevante, ante seus objetivos estratégicos, 

caracterizando em que nível de desempenho ela própria encontra-se, com 

vistas à promoção de ações de melhoria”. Já segundo Kaplan e Norton 

(1997), o sucesso de um sistema de medição de desempenho deve respeitar 

os seguintes princípios: (i) medir os fatores críticos para o sucesso 

organizacional; (ii) manter um conjunto de medidas equilibradas, 

considerando as perspectivas dos tomadores de decisão; (iii) incentivar a 

participação sobre o que deve ser medido, implementando um quadro de 

indicadores de desempenho; (iv) alinhar os objetivos e as estratégias 

organizacionais com as medidas; e (v) orientar os esforços para o 

cumprimento das metas estabelecidas. Comum a esses autores está a 

concepção de que a avaliação visa à condução de um processo de melhoria 

contínua, sendo o objetivo do sistema de medição de desempenho 

justamente medir o grau de evolução dos processos e conduzir as 

organizações à melhoria de suas atividades. 

Apesar de haver um consenso no Brasil, entre governos e 

pesquisadores, sobre a importância do processo de avaliação de 

desempenho para as políticas públicas, ainda são poucas as práticas de 

avaliação sistemáticas e consistentes para elas (COSTA; CASTANHAR, 

2003). A dificuldade da institucionalização do sistema de avaliação na 

administração pública explica-se pelas relações sociais baseadas 

principalmente no clientelismo e no patrimonialismo. A adoção desses 
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sistemas esbarra, muitas vezes, na resistência de alguns gestores públicos e 

em problemas de natureza institucional (GUBERMAN; KNOPP, 2009). 

De acordo com Sá (2005), as dificuldades em avaliar a gestão pública 

devem-se a inúmeros fatores intangíveis, dada sua natureza de atuação, que 

dificultam a criação de indicadores. Esse fato explica a necessidade de 

sistemas de avaliação diferenciados para os setores público e privado. Apesar 

dos benefícios do processo de avaliação existente, Cotta (2001) entende que 

a realização desse processo não significa que as informações produzidas 

serão utilizadas automaticamente pela organização. Ademais, segundo a 

autora, as condições para o aproveitamento dessas informações precisam ser 

meticulosamente criadas para não se comprometer todo o esforço 

empreendido. 

 

2.2 Programa Nacional de Gestão Pública 

 

Criado em 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GesPública) surgiu da evolução de iniciativas anteriores 

implementadas pelo governo federal visando à excelência na gestão pública. 

No início da década de 1990, com o Subprograma da Qualidade e 

Produtividade Pública, buscava-se a melhoria na gestão de processos. Em 

seguida, com a criação do Programa da Qualidade e Participação na 

Administração (QPAP), houve um direcionamento para os sistemas de 

gestão. A partir de 2000, com a criação do Programa da Qualidade no Serviço 

Público (PQSP), o foco volta-se para a melhoria na gestão do atendimento ao 

cidadão, foco esse que se mantém com a criação, em 2005, do GesPública, 

que, além da orientação ao cidadão, prioriza a gestão por resultados na 

administração pública. A Figura 1 apresenta a evolução das iniciativas ligadas 

à busca pela excelência na gestão pública brasileira. 

O programa tem como principais características ser essencialmente 

público, contemporâneo e federativo, além de ter foco em resultados para a 

sociedade (LIMA, 2007). Para alcançar esse objetivo, Santos et al. (2012, p. 

6) argumentam que 

 
Em 1997, a aproximação do então Programa de Qualidade e 
Participação na Administração Pública com a Fundação 
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Nacional da Qualidade (FNQ) permitiu o início da adaptação 
de uma metodologia já consolidada no setor privado, para o 
serviço público. Tratava-se do “Instrumento da Auto-Avaliação 
da Gestão”, desenvolvido com base em oito Critérios de 
Excelência. 

 
O Instrumento para Avaliação da Gestão Pública (IAGP) compreende 

um conjunto de parâmetros que tem como objetivo medir o nível de 

desempenho da organização de forma aderente aos critérios propostos no 

MEGP. Por sua vez, a sustentação conceitual do MEGP se dá por meio dos 

princípios constitucionais da administração pública – legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência –, bem como nos 

fundamentos de excelência gerencial – pensamento sistêmico, liderança e 

constância de propósitos, visão de futuro, comprometimento com as pessoas, 

responsabilidade social, orientação por processos e informações, gestão 

participativa, controle social, desenvolvimento de parcerias, geração de valor, 

cultura da inovação e aprendizado organizacional (IAGP, 2009). 

 

Figura 1 – Evolução da excelência na gestão pública. 

 
Fonte: GesPública (2009). 

 
Para viabilizar a implementação de um processo de avaliação 

continuada, o IAGP foi desdobrado em três níveis, que sugerem um caminho 

progressivo do processo de autoavaliação e da busca por excelência na 

gestão. O instrumento de entrada para as organizações que estão iniciando o 

processo de busca pela excelência se dá com o instrumento de 250 pontos. 

Uma vez atingido certo grau de maturidade, quando os enfoques já se 

encontram em níveis nos quais existem práticas proativas, integradas e com 

resultados relevantes decorrentes dessas aplicações, as organizações 

passam a adotar o instrumento de 500 pontos, que aprofunda a análise por 
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meio do desdobramento dos critérios de avaliação existentes no modelo 

anterior. Finalmente, nas organizações em que já existem enfoques proativos, 

refinados, inovadores, disseminados por toda a organização, sustentados por 

processos permanentes de aprendizagem e com resultados relevantes, em 

linha com as referências do setor, passa-se a adotar o instrumento de 1.000 

pontos (IAGP, 2009). Nessa etapa, a organização está em condições de 

participar da premiação nacional, pois terá passado por um processo de 

mudança organizacional e de autoavaliação que gera conhecimento e 

feedback para o alcance de um nível superior de gestão. 

O IAGP é estruturado com base em oito critérios de excelência (IAGP, 

2009):  

1. Liderança – examina a governança pública e a governabilidade da 
organização;  

2. Estratégias e planos – examina como a organização, a partir de sua 
visão de futuro e da análise de seus ambientes interno e externo, 
formula e implementa suas estratégias com vistas ao atendimento da 
missão e à satisfação das partes interessadas;  

3. Cidadãos – examina como a organização identifica seus cidadãos-
usuários, busca conhecer suas necessidades e avalia sua capacidade 
de atendê-las;  

4. Sociedade – examina como a organização aborda sua 
responsabilidade perante a sociedade e as comunidades diretamente 
afetadas por seus processos;  

5. Informações e conhecimento – examina como a organização gerencia 
suas informações;  

6. Pessoas – examina os sistemas de trabalho da organização;  
7. Processos – examina como a organização gerencia, analisa e 

melhora seus processos finalísticos e de apoio;  
8. Resultados – examina como a organização analisa seu desempenho 

e o compara com outros referenciais pertinentes.  
 

A Figura 2 apresenta a tabela de pontuação do instrumento de 

avaliação no nível de 250 pontos (IAGP 250), adotado pela organização em 

estudo. 
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Figura 2 – Tabela de pontuação – IAGP 250 pontos. 

 
Fonte: GesPública (2009). 

 
 
3 METODOLOGIA 
 

No que tange ao enquadramento metodológico, o estudo é de natureza 

aplicada, centrado na análise de um evento particular e buscando gerar uma 

descrição densa desse evento. Dada essa característica, constitui-se em um 

estudo de caso, conforme proposto por Stake (2000). 

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados no estudo de 

caso, adotaram-se as etapas do processo de melhoria contínua, como 

proposto pelo IAGP 250 pontos. 

 
Figura 3 – Ciclo de melhoria contínua. 

 
Fonte: GesPública (2009). 
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Conforme apresentado na Figura 3, o processo se inicia com a 

autoavaliação da gestão, considerada o “marco zero” da organização em 

relação à utilização do MEGP. Após a implementação desse marco zero, a 

organização passa a adotar ciclos periódicos de avaliação, de forma a permitir 

a análise de seu desempenho e a verificação da evolução de seus resultados. 

A recomendação é que a avaliação seja realizada no mínimo a cada quinze 

meses, com vistas a gerar dados históricos e comparativos. 

Para dar conta da implementação do MEGP, optou-se pela criação do 

Programa de Excelência em Gestão da SEA (PEG), com a metodologia do 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK), de forma simplificada, 

dando ênfase às três etapas principais para elaboração e acompanhamento 

de projetos, conforme estabelecido por Portny e Austin (2006): (i) a fase de 

planejamento, que envolve a apresentação dos resultados desejados, as 

atividades necessárias para a realização do projeto, as datas de início e fim 

de cada atividade e o orçamento proposto; (ii) a organização, que envolve a 

definição de papéis e responsabilidades para a equipe do projeto e as formas 

de comunicação do desenvolvimento do projeto (publicidade do projeto); e (iii) 

o controle, que envolve a motivação contínua da equipe de trabalho, o 

acompanhamento e a comparação dos resultados do projeto com o plano 

inicial, a análise e a mudança de planos de acordo com a necessidade e, 

finalmente, o acompanhamento do risco do projeto. 

 

4 A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 
PÚBLICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
SANTA CATARINA 
 

A Secretaria de Estado da Administração (SEA), órgão do Poder 

Executivo do Governo do Estado de Santa Catarina, foi constituída em 1970 

pela Lei nº 4.547, tendo suas atribuições e competências atuais definidas pela 

Lei Complementar nº 534/2011. A SEA é órgão central de seis sistemas 

administrativos do Governo do Estado de Santa Catarina: (i) Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas; (ii) Gestão de Materiais e Serviços; (iii) Gestão 

Patrimonial; (iv) Gestão Documental, Editoração e Publicação Oficial; (v) 

Gestão de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica; e (vi) 

Ouvidoria. Para cumprir suas atribuições, conta com um quadro de 634 
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servidores, sendo 525 alocados na Capital e 109 lotados nas perícias 

médicas no interior do Estado. 

A Secretaria de Estado da Administração aderiu, em 2010, ao 

GesPública, passando a adotar o MEGP como modelo de gestão. O processo 

de implementação desse modelo se deu por meio da criação do Programa 

Excelência em Gestão, realizado em duas fases: uma de inicialização, 

denominada “rumo à excelência”, e uma de internalização dos conceitos, 

denominada “autogestão”. A apresentação desse processo será organizada 

em subseções, de acordo com as fases de implementação supracitadas.  

 

4.1 Fase I – rumo à excelência 

 

O início do processo de implementação do Programa Excelência em 

Gestão na SEA surge de forma alinhada ao aumento da preocupação com 

uma gestão baseada em resultados e à adoção de uma administração pública 

gerencial, concretizando-se na implementação de três projetos: (i) a adoção 

do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP); (ii) a realização de 

mapeamento e redesenho de processos internos (MRP); e (iii) a adoção da 

metodologia Balanced Scorecard (BSC) (KAPLAN; NORTON, 1997), visando 

à gestão de objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, metas 

organizacionais e projetos em desenvolvimento. 

A implementação desses projetos, organizados no que se denominou 

“Fase I”, foi realizada por meio da aquisição de serviços desenvolvidos por 

uma empresa de consultoria, contratada mediante licitação. A opção pela 

contratação de empresa de consultoria se deveu ao fato de existir 

necessidade de apoio especializado para a implementação dos instrumentos 

de gestão componentes do programa, bem como para capacitar os servidores 

que viriam a fazer parte do grupo de trabalho interno. 

Inicialmente, foi realizada uma reunião de sensibilização da alta 

administração, na qual foram apresentados os componentes do programa e 

as diretrizes orientadoras do trabalho. Em seguida, com vistas a preparar a 

equipe de servidores envolvidos, foram capacitadas quatro turmas no curso 

de introdução ao modelo de excelência em gestão pública, destinado aos 

servidores interessados em se aprofundar nos conceitos do MEGP. Após a 
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realização desse treinamento inicial, foram realizadas uma oficina de 

elaboração do relatório de gestão e uma oficina de elaboração do plano de 

melhoria da gestão. Para a iniciativa de mapeamento e redesenho de 

processos, foi realizada uma oficina de governança em processos e melhoria 

contínua da gestão. Finalmente, para a iniciativa do BSC, foi realizado um 

curso presencial que visava a apresentar os conceitos básicos da 

metodologia e o software utilizado como apoio à sua implementação. Após a 

realização desses treinamentos, foi possível constituir uma equipe de trabalho 

que, com a empresa de consultoria contratada, teria condições de levantar as 

informações necessárias à elaboração do relatório de gestão, realizar a 

autoavaliação e desenvolver as atividades referentes ao mapeamento de 

processos e à implementação do BSC.  

Uma vez que os projetos componentes do Programa Excelência em 

Gestão, em sua Fase I, foram executados por uma empresa contratada, foi 

instituída uma comissão, por meio do Decreto nº 3.472, de 2010, que ficou 

responsável pelo acompanhamento e pela avaliação da contratada. Essa 

atividade de controle foi realizada por meio de acompanhamento do 

cronograma orçamentário e das entregas do projeto, organizadas em uma 

Estrutura Analítica de Projeto (EAP). 

Como resultados dessa primeira fase, citam-se a identificação e o 

mapeamento de macroprocessos, processos e subprocessos organizacionais, 

organizados em 83 Procedimentos Operacionais Padrão (POP), distribuídos 

da seguinte forma:  

 
� Assessoria de Comunicação (ASCOM) – 1 POP;  
� Consultoria de Planejamento (CPLAN) – 2 POPs;  
� Consultoria Jurídica (COJUR) – 3 POPs;  
� Diretoria da Escola de Administração Pública (DEAP) – 1 POP;  
� Diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina (DIOESC) – 11 

POPs;  
� Ouvidoria-Geral do Estado (OGE) – 1 POP;  
� Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços (DGMS) – 2 POPs;  
� Diretoria de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) – 17 POPs;  
� Diretoria de Gestão do Centro Administrativo (DGCA) – 1 POP;  
� Diretoria de Gestão Patrimonial (DGPA) – 7 POPs;  
� Diretoria de Governança Eletrônica (DGOV) – 1 POP;  
� Diretoria de Saúde e Assistência ao Servidor (DSAS) – 21 POPs;  
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� Diretoria-Geral (DIGE) – 13 POPs;  
� Gabinete do Secretário (GABS) – 1 POP;  
� Coordenadoria do Programa de Modernização (CPROM) – 1 POP. 

 
Com relação aos resultados referentes à implementação do Balanced 

Scorecard, nessa primeira fase, foi atualizado o mapa estratégico da SEA e 

proposto seu desdobramento até o nível de diretoria, bem como foram 

propostos indicadores para os objetivos elencados nos mapas. Foi feito 

também um levantamento dos projetos estratégicos da SEA, em um total de 

42, distribuídos pelas diretorias. 

Finalmente, o Relatório de Gestão foi elaborado, a organização 

procedeu à autoavaliação da sua gestão e as oportunidades de melhoria 

foram identificadas. A Figura 4 apresenta os resultados da autoavaliação, 

bem como da validação externa. 

 
Figura 4 – Demonstrativo da pontuação obtida na autoavaliação e validação externa – Ciclo 

09/10. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Sobre o demonstrativo da pontuação obtida pela SEA, evidencia-se, 

em primeiro lugar, que houve rigor por parte da equipe responsável pela 

autoavaliação no que tange aos critérios Estratégias e planos e Informações e 

conhecimento, que inicialmente obtiveram 11 pontos, mas, posteriormente, 

com a validação externa, tiveram um ganho de 10% em seu desempenho. Por 

outro lado, no critério Resultados, houve excesso de otimismo por parte da 

organização, principalmente no que tange aos resultados referentes aos 

cidadãos-usuários. Apesar de considerar uma baixa pontuação nesse critério 

(6 pontos de 20 possíveis), a organização ainda foi penalizada na validação 

externa, com perda de 10% em seu desempenho. 
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De forma geral, a organização obteve 101,2 pontos na validação 

externa, o que, apesar de se configurar como positivo para o primeiro ciclo de 

avaliação, apontou para uma fragilidade: a falta de uma cultura focada em 

resultados. Quando da elaboração do relatório de gestão, ficou evidente a 

dificuldade em obter informações sobre o desempenho organizacional. Estas, 

quando obtidas, vinham de forma pontual, sem que houvesse uma maior 

preocupação com a sua sistematização. A pontuação da SEA colocou a 

organização, dentre as faixas de pontuação do GesPública, em nível de 

gestão 1 – posição alta, o que configura, conforme o IAGP 250 pontos, uma 

organização em estágio muito preliminar de desenvolvimento de práticas de 

gestão. Não se pode considerar que os resultados decorram das práticas 

implementadas. 

Com a entrega do relatório de gestão e validação externa da gestão 

da SEA, a primeira fase do Programa Excelência em Gestão se encerra. A 

seguir, passa-se à discussão referente à Fase II – autogestão. 

 

4.2 Fase II – autogestão 

 

Com a finalização do primeiro ciclo de avaliação e o encerramento do 

contrato com a empresa de consultoria no fim de 2010, a SEA passou ao 

desenvolvimento da segunda fase do Programa Excelência em Gestão. 

Enquanto a primeira fase teve por objetivo dar início ao processo de adesão 

ao MEGP, a segunda fase visava a institucionalizar o Programa Excelência 

em Gestão, buscando internalizar no corpo de servidores os princípios da 

melhoria contínua e da busca da excelência em gestão. 

Nessa etapa, o foco das atividades voltou-se para a análise das 

oportunidades de melhoria elencadas no primeiro ciclo de avaliação e para a 

elaboração de um plano de melhoria da gestão, com vistas a transformar 

essas oportunidades em práticas de gestão sistematizadas. Para viabilizar a 

implementação da segunda fase, foi estabelecida uma nova comissão, por 

meio do Decreto nº 524 de 2011, que passou a ter como responsabilidade a 

coordenação do programa, ou seja, a comissão passou a não somente 

realizar o acompanhamento do programa, mas efetivamente a coordenar as 

atividades inerentes a ele. 
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Para viabilizar a implementação das ações, trabalhar a partir de uma 

perspectiva sistêmica e aumentar a sinergia entre as áreas, foi criado o Grupo 

de Execução da Estratégia (GEE), formado por servidores de cada diretoria, 

com formação nos instrumentos de gestão propostos pelo GesPública e com 

experiência devido à participação nas atividades e capacitações do ciclo de 

avaliação anterior. A necessidade de estabelecer um grupo de trabalho 

multifuncional, com a flexibilidade necessária à execução das atividades do 

programa, foi posteriormente corroborada em estudo realizado por Lyrio e 

Dellagnelo (2012). Nesse estudo, por meio de um modelo de análise aplicado 

na SEA, os autores evidenciaram o caráter burocrático da organização, 

caráter esse que se apresentou de forma crítica em seus processos de 

regulação, em particular na questão da especialização das tarefas2. 

Por meio de reuniões mensais realizadas pela coordenação do 

programa, com a participação dos integrantes do GEE e se utilizando de uma 

matriz de priorização de oportunidades, foi possível estabelecer as ações que 

fariam parte do Plano de Melhoria da Gestão (PMG). Para a implementação 

das ações componentes do PMG, bem como para o acompanhamento dos 

demais projetos estratégicos da SEA, já elencados no ciclo de avaliação 

anterior, foi estabelecido um escritório de projetos na Consultoria de 

Planejamento da organização (CPLAN). A CPLAN, a partir de então, passou a 

acompanhar o portfólio de projetos da SEA mediante uma metodologia 

específica, disseminada em eventos de capacitação. 

Dentre os principais resultados da Fase II, citam-se (i) a divulgação 

das diretrizes estratégicas da SEA, atendendo ao critério Liderança, alínea 

“c”; (ii) a realização de diagnóstico ambiental para identificação dos principais 

riscos à saúde ocupacional e ergonomia do trabalhador, atendendo ao critério 

Pessoas, alínea “e”; (iii) a implementação do Manual de Conduta Ética para a 

força de trabalho, atendendo ao critério Sociedade, alínea “d”; (iv) a 

realização de pesquisa de clima organizacional, atendendo ao critério 

Pessoas, alínea “g”; (v) a realização do II Seminário do Programa Excelência 

em Gestão, atendendo ao critério Estratégias e planos, alínea “d”; e, 
                                                           
2 O modelo de análise proposto envolve a operacionalização da racionalidade substantiva em uma 
organização por meio do que Volberda (1998) denomina “controle dinâmico”, tratando especificamente 
de uma de suas questões básicas: a tarefa do desenho organizacional. As três dimensões básicas 
dessa tarefa são a cultura organizacional, a estrutura organizacional e a tecnologia organizacional, 
utilizadas no modelo. Para maiores informações, cf. Volberda (1998).  
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finalmente, (vi) a implementação do BSC na Secretaria de Estado da 

Administração e o desdobramento do BSC na Diretoria da Imprensa Oficial e 

Editora de Santa Catarina, com a implementação de reuniões trimestrais de 

análise estratégica, atendendo ao critério Estratégias e planos, alíneas “b” e 

“d”, e ao critério Liderança, alínea “e”. 

Após a implementação das melhorias sugeridas no PMG, houve nova 

rodada de autoavaliação, na qual os servidores componentes do GEE 

realizaram o diagnóstico da gestão da SEA, com base no IAGP 250 pontos. 

Nessa etapa, já pôde ser percebida uma mudança de comportamento no 

grupo de trabalho, que, com base no conhecimento adquirido nas 

capacitações, em suas experiências anteriores e no processo de 

implementação do plano de melhoria, passou a discutir as práticas de gestão 

adotadas pela organização de forma sistêmica, tratando das inter-relações 

entre as áreas e tarefas, bem como a ter uma maior preocupação com a 

relação entre as práticas de gestão adotadas e seus mecanismos de 

acompanhamento, o que evidenciou um amadurecimento do grupo no que se 

refere ao entendimento e à utilização das ferramentas adotadas pelo 

GesPública. 

No que tange ao desempenho de sua gestão, a Figura 5 apresenta os 

resultados alcançados pela SEA no segundo ciclo de autoavaliação. Em uma 

avaliação global, a SEA obteve 137,5 pontos no ciclo 2011/12, ou seja, 55%, 

se considerarmos a pontuação máxima de 250 pontos, o que manteve a SEA 

na faixa de pontuação 1, uma posição alta. Especificamente em relação aos 

critérios de Processos Gerenciais (1 a 7), destaca-se a pontuação alcançada 

pela SEA nos critérios Estratégias e Planos e processos, que obtiveram 19,8 

pontos cada. O desempenho dos critérios foi alavancado, principalmente, pela 

adoção de um método sistematizado para monitoramento e implementação 

dos planos de ação, bem como para análise e melhoria dos processos 

finalísticos e de apoio. 

Ao analisar o critério Resultados (critério 8), evidenciou-se um baixo 

desempenho por parte da SEA, com exceção dos resultados referentes à 

sociedade – 12 pontos. Apesar de haver um número bem mais significativo de 

indicadores que estão sendo efetivamente acompanhados em relação ao ciclo 

de avaliação anterior, poucos deles possuem referencial comparativo, o que 
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veio a penalizar os resultados apresentados pela organização. No que tange 

aos resultados referentes à sociedade, os indicadores ligados à Ouvidoria-

Geral do Estado apresentaram tendência positiva, bem como se mostraram 

acima do referencial utilizado, o que alavancou a pontuação no critério. 

 
Figura 5 – Demonstrativo da pontuação obtida na autoavaliação e validação externa – Ciclo 

11/12. 

 
 

Critério 

Pontuação 
Máxima 

Autoavaliação Avaliação Externa 

Pontuação Percentual Pontuação Percentual 

Liderança 2215,4 70% - 0% 

Estratégias e Planos 2219,8 90% - 0% 

Cidadãos 2215,4 70% - 0% 

Sociedade 2215,4 70% - 0% 

Informações e Conhecimento 2215,4 70% - 0% 

Pessoas 2215,4 70% - 0% 

Processos 2219,8 90% - 0% 

Resultados - 8.a - Cidadãos-usuários 20 2,0 10% - 0% 

Resultados - 8.b - Sociedade 2012,0 60% - 0% 

Resultados - 8.c - Orçamentários e Financeiros 10 1,0 10% - 0% 

Resultados - 8.d - Pessoas 13 2,6 20% - 0% 

Resultados - 8.e - Suprimentos 13 1,3 10% - 0% 

Resultados - 8.f - Processos Finalísticos e de Apoio 13 2,0 10% - 0% 

Total 250 137,5 55% - 0% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Uma vez apresentados os resultados do segundo ciclo de avaliação, 

passa-se à análise dos resultados. 

 

4.3 Análise comparativa entre os ciclos de autoavaliação 

 

Com vistas a proceder a uma análise sobre a capacidade do MEGP em 

apoiar um processo de melhoria contínua da gestão da SEA, é preciso 

comparar os resultados obtidos nos dois ciclos de avaliação e, 

posteriormente, verificar o ganho de desempenho alcançado pela Secretaria 

nos critérios de avaliação propostos. 

Inicialmente, é possível evidenciar pela Figura 6 que houve um ganho 

de 39,2% de desempenho global do ciclo 2011/12 em relação ao ciclo 

2009/10. A pontuação inicial da autoavaliação da SEA saiu de 98,8 pontos 

para 137,5. Apesar de se manter na mesma faixa de pontuação (101 a 

150 pontos), a pontuação global obtida pela organização evidencia o 
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aumento do nível de maturidade de sua gestão no decorrer do período de 

análise. 

Como pontos fortes na avaliação da SEA destacam-se o ganho de 

desempenho nos critérios Sociedade (133,3%), Estratégias e Planos e 

processos (80%). Os critérios Estratégias e Planos e processos já haviam 

sido comentados anteriormente (subseção 4.2), mas, em uma análise 

comparativa, o critério Sociedade emerge como o de maior ganho, saindo de 

uma pontuação de 6,6 para 15,4. Esse ganho de desempenho se deve em 

parte a um processo de organização, relato e acompanhamento, pelo GEE, 

de práticas que já ocorriam, mas de forma não alinhada e sem mecanismos 

de controle. 

Por outro lado, ficou evidenciado um baixo desempenho da SEA no 

que se refere aos resultados apresentados. Não houve ganho de 

desempenho em relação aos resultados, com exceção dos referentes à 

sociedade, com um salto de 500% em relação a 2009/10. Além disso, houve 

perda de desempenho nos resultados referentes aos cidadãos-usuários e 

processos finalísticos e de apoio – respectivamente -66,7% e -75%. Esses 

resultados se devem, principalmente, à falta de referenciais comparativos 

para os indicadores levantados no ciclo 2011/12. O estudo evidenciou que 

houve avanço no processo de acompanhamento de indicadores, mas o 

impacto dos referenciais comparativos para a avaliação global acabou por 

prejudicar os resultados. Essa conclusão vai ao encontro da discussão sobre 

uma administração pública gerencial, haja vista que o foco se volta aos 

resultados e ao serviço entregue aos cidadãos-usuários, que se refletem na 

importância desses critérios no modelo de gestão adotado pela SEA. 

Figura 6 – Variação do desempenho entre os ciclos de avaliação 2009/10 e 2011/12. 
600,0% 

400,0% 

200,0% 

0,0% 

-200,0% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se inseriu na discussão sobre uma gestão baseada 

em resultados, decorrente da segunda reforma da administração pública. No 

contexto da New Public Management, buscou-se responder à seguinte 

pergunta de pesquisa: “A adoção do Modelo de Excelência em Gestão 

Pública (MEGP) é capaz de apoiar uma organização pública no processo de 

avaliação de seu desempenho e de melhoria dos serviços prestados aos seus 

cidadãos-usuários?” 

Após o relato do caso estudado, acredita-se que a resposta à pergunta 

de pesquisa é afirmativa. Inicialmente, o MEGP propiciou um diagnóstico 

detalhado da gestão da organização, o qual, atrelado a uma avaliação 

quantitativa do nível de desempenho da gestão, permitiu a identificação de 

pontos fortes e, também, de oportunidades de melhoria. Com base nesse 

diagnóstico foi possível propor um plano de melhoria da gestão e implementá-

lo de forma alinhada aos critérios de excelência adotados pelo GesPública. O 

segundo ciclo de avaliação propiciou um feedback sobre as ações de 

melhoria implementadas em termos de ganho de desempenho da gestão, o 

que se configurou como um processo de aprendizagem na organização e um 

círculo virtuoso em busca da excelência. Além dos resultados quantificáveis 

obtidos pela adoção do MEGP, ressaltam-se os resultados intangíveis 

percebidos no decorrer da implementação do modelo. Entre esses resultados, 

destacam-se a cooperação entre os servidores, um entendimento mais 

dinâmico e sistêmico sobre as atividades da SEA por parte dos envolvidos no 

processo e o ganho de experiência com as ferramentas de gestão adotadas 

pelo GesPública. 

Como limitações, cita-se a dificuldade ainda existente no âmbito da 

organização no que se refere à utilização de indicadores de desempenho para 

acompanhamento e melhoria da gestão. Apesar de ter havido um avanço 

representativo quanto a essa questão, ainda não é latente no dia a dia da 

organização uma preocupação com indicadores de gestão e foco em 

resultados. Essa constatação ficou evidente no baixo desempenho 

apresentado no critério correspondente pela organização em estudo, bem 

como pela falta de referenciais comparativos. Para futuros estudos, sugere-se 
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explorar essa questão, tanto no que diz respeito às questões teóricas 

referentes à cultura do desempenho na organização quanto no que diz 

respeito à realização de um benchmarking para buscar referenciais 

comparativos à gestão e efetuar uma nova autoavaliação, com vistas a 

verificar o impacto da adoção desse tipo de prática no desempenho da 

organização. 

Por fim, vale ressaltar que, em se tratando de um estudo de caso, os 

resultados aqui apresentados não devem ser expandidos para outros 

contextos, haja vista que as práticas adotadas na implementação do MEGP 

no âmbito da organização em estudo são intimamente relacionadas ao 

estágio de desenvolvimento de sua gestão, bem como à experiência dos 

envolvidos no processo ora relatado. Nesse sentido, atenta-se para o fato de 

que os procedimentos adotados na implementação, se levados para 

realidades diferentes, não necessariamente obterão êxito, dada a 

especificidade de cada organização no que tange tanto aos aspectos técnicos 

quanto políticos da adoção desse tipo de metodologia. 
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CONTROLE INTERNO NA INDUÇÃO DA GOVERNANÇA PÚBLICA E 
TRANSPARÊNCIA NO BRASIL 

 
Adilson da Silva1 

 

Resumo 
 
O trabalho apresenta o sistema de controle interno na administração pública, sua relação com 
as finanças públicas aplicadas ao contexto das leis, tendo como recorte um enfoque federal e 
não subnacional. Assim, são trabalhados ao longo do texto o próprio controle interno e seus 
conceitos, finanças públicas alinhadas com aspectos de governança, assim como com o 
planejamento e orçamento, cujos objetivos são trabalhar uma continuidade orçamentária no 
âmbito da administração pública brasileira. Para isso, realizou-se uma pesquisa no referencial 
bibliográfico existente acerca dos aspectos teóricos e legais da área, delimitando-se os 
objetivos e papéis de atuação do conjunto da gestão pública com o referencial do nível 
federal de atuação. Fomentam-se, assim, cenários como a participação no controle de gastos 
públicos por meio de entidades com essa finalidade, como os Observatórios Sociais, 
trabalhando de forma a induzir, mediante ações internas e externas, a cultura da governança 
na máquina pública, com a produção de relatórios, garantindo a legalidade e transparência 
dos atos de entidades públicas em todos os níveis de governo.  
 
Palavras-chave: Controle interno. Finanças públicas. Governança. Planejamento. Orçamento 
público. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca analisar o papel do controle interno como 

indutor da governança e da transparência das finanças públicas no Brasil, 

balizado pela legislação vigente sobre o tema e com foco nas possíveis 

contribuições que a pesquisa pode realizar nesse processo. 

O objetivo do trabalho, ao final da análise, é demonstrar os papéis e as 

formas de atuação do controle interno nas organizações públicas e como este 

pode induzir à governança pública no seu cotidiano, gerando impactos no 

processo de transparência dos atos e finanças dessas entidades, o que 

colabora para um ambiente que possibilite a participação popular no controle 

dos entes governamentais. 

Ao longo do texto, são apresentadas as formas de atuação dos 

sistemas de controle, suas responsabilidades e atividades, amparados na 

legislação vigente, bem como os diversos níveis e estruturas de governo em 
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Núcleo da Câmara de Gestão Pública do CRA/SC e vice-presidente da ProPública SC - 
Associação Catarinense dos Profissionais do Campo de Públicas. 
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que estão inseridos, trabalhando na construção de processos, controles de 

patrimônio e gestão da máquina pública. 

São apresentados conceitos acerca das finanças públicas, das funções 

do governo na sua forma clássica, como saúde e educação, ou em suas 

formas ampliadas, em que as receitas são provenientes de agentes da 

sociedade. 

Com relação ao tema “governança”, apresentam-se conceitos e a sua 

forma de estruturação no Brasil, com foco na governança pública e em sua 

aplicação em conjunto com a fiscalização do sistema de controle interno, 

constituído com base na legislação vigente, suas práticas e papéis no 

processo. Trabalham-se aspectos como a forma de atuação e indução da 

cultura de governança nas entidades públicas, relacionando-se às obrigações 

e sugestões, segundo o autor, das possibilidades de atuação não 

contempladas na legislação. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica do trabalho contempla pesquisas referentes a 

três temas principais e interligados, como sistemas de controle, abrangendo o 

conceito teórico, com ênfase no controle interno, e apresentando suas 

responsabilidades e atividades com base na legislação vigente, a fim de 

buscar informações que colaborem para verificar se essas atividades podem 

gerar ou induzir, de forma efetiva, uma governança pública, promovendo uma 

maior transparência das finanças públicas.  

Para melhor evidenciar os conceitos, a pesquisa é dividida em três 

grandes temas. Primeiramente, trata-se do controle interno, com suas formas 

de atuação, responsabilidades e papéis inerentes às funções previamente 

definidas na legislação. Relacionam-se conceitos de governança que 

contribuam na construção e nas formas de atuação do controle interno na 

gestão pública, bem como conceitos de finanças públicas como 

embasamento teórico de um dos campos de atuação do gestor público, 

incluindo os instrumentos de planejamento e orçamento público, 

desenvolvendo-se uma visão global desses conceitos. 
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2.1 Finanças públicas 

 

Segundo Giambiagi e Além (2011), o governo se faz necessário para 

corrigir e complementar o mercado em suas falhas. Ele atuaria, dessa forma, 

como indutor de atividades nas quais o agente do mercado não tem interesse 

ou capacidade de investimento, procurando trabalhar onde a atuação do 

mercado se torna inviável. Assim, o governo corrige externalidades e falhas, 

suprindo aspectos como justiça e defesa da soberania e procurando melhorar 

a qualidade de vida dos membros de uma determinada sociedade. 

Para os autores, as funções clássicas do Estado estão ligadas às 

áreas de saúde, educação, defesa nacional, regulação dos mercados, justiça 

e assistência. Nessas áreas, o Estado tem suas funções ampliadas, o que 

gera obrigações para os entes e obriga aquele a gerar receitas por meio de 

impostos a fim de suprir as diversas demandas provenientes dos agentes da 

sociedade, com o objetivo de maximizar o bem-estar dos indivíduos. 

Ainda conforme Giambiagi e Além (2011), o Estado apresenta, além 

das funções citadas, as funções: 

a)  alocativa: consiste em oferecer quaisquer serviços que não estejam 
sendo disponibilizados pelo mercado, trabalhando assim para corrigir 
essa falha e suas externalidades negativas; 

b) distributiva: consiste em redistribuir recursos (serviços e/ou moeda), 
reduzindo as externalidades e as desigualdades entre os atores da 
sociedade, mediante a distribuição de recursos por meio de subsídios e 
incentivos a setores menos favorecidos; 

c) estabilizadora: consiste em ajustar nível de empregos, preços e moeda 
por meio de políticas cambiais e fiscais, possibilitando a redução das 
diferenças entre os diversos grupos e atores sociais frente às 
demandas criadas. 
 

Dentro das finanças públicas, diversos tópicos podem ser abordados, 

como suas funções alocativas e distributivas e suas diferenças, bem como o 

Planejamento Governamental e o Orçamento Público como instrumentos que 

trabalham para coordenar as demandas no médio e longo prazos, sendo 

importantes para o desenvolvimento, de forma eficiente, das funções de 

gestão da máquina pública. 
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2.2 Planejamento governamental e orçamento público 

 

De acordo com Brasil (2016), o planejamento governamental está no 

exercício da escolha de ações que acarretem o aumento de um resultado 

específico, opondo-se a quaisquer formas de improviso na tomada de 

decisão, o que torna as atividades e respostas mais complexas. Já o 

orçamento público é um instrumento que possibilita ações coordenadas e 

instrumentalizadas para gerar uma programação de atividades com o objetivo 

de atender a demandas complexas, sendo necessários diversos 

conhecimentos de formas de operação, bem como de aspectos relacionados 

ao desenvolvimento nacional em seus diversos estágios.   

Segundo o Tribunal de Contas de Santa Catarina (2002), o 

planejamento público é um processo cuja metodologia envolve um conjunto 

de instrumentos que definem metas e objetivos, bem como a avaliação dos 

riscos das atividades inerentes do setor público e a forma legal do seu 

cumprimento. Essa execução do planejamento baseia-se na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Plano Plurianual 

(PPA), os quais delimitam as diretrizes e ações que poderão ser realizadas. 

De acordo com Cardoso Jr. (2011, p. 7),  

 
Planejamento governamental e gestão pública constituem, a 
bem da verdade, duas dimensões cruciais e inseparáveis da 
atuação dos Estados contemporâneos. Embora este aspecto 
não seja nem óbvio nem consensual no debate sobre o 
assunto, [...] isto se deve à forma como, historicamente, cada 
uma dessas dimensões de atuação do Estado se estruturou e 
se desenvolveu, ao longo, sobretudo, de meados do século 
XX e início do século XXI. 

 

O planejamento governamental no Brasil está balizado, portanto, por 

três instrumentos: a LDO, a LOA e o PPA. A sua ordenação e abrangência, 

bem como sua interligação, estão discriminadas na figura a seguir. 
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Figura 1 – Inter-relação entre instrumentos de planejamento e orçamento no Governo 

Federal. 

 
Fonte: Cardoso Júnior (2011, p. 24). 

 

O planejamento público no Brasil é instrumental, baseando-se nos três 

dispositivos citados, previstos na Constituição Federal e destinados a 

provisionar os gastos e as atividades no período anual e no longo prazo. 

Cada instrumento tem suas finalidades específicas, como descrito a seguir, 

de acordo com Brasil (2016): 

 

a) Plano Plurianual (PPA): é um planejamento de médio prazo, que define 
metas e objetivos fixos para um período de quatro anos, sempre 
iniciando a sua vigência no início do segundo ano de mandato e 
finalizando no encerramento do primeiro ano da gestão posterior. É 
obrigatório para todos os três níveis de governo; 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): tem como objetivo ser um 
norteador para a elaboração orçamentária anual, de acordo com o 
PPA, elencando o equilíbrio entre as receitas e despesas, a limitação 
de empenho e movimentações financeiras. Contém, ainda, as metas 
fiscais para três exercícios e a evolução patrimonial, devendo ser 
encaminhado ao Legislativo até 15 de abril de cada ano; 

c) Lei Orçamentária Anual (LOA): tem como objetivo viabilizar as ações 
contidas no PPA, obedecendo à LDO e destacando a situação dos 
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recursos financeiros e dos investimentos propostos. Deve ser 
encaminhada ao Legislativo até 30 de agosto de cada ano, após o que 
é enviada ao Poder Executivo. 

 
A ideia de processo contínuo e pouco disruptivo; e ii) ideia de 
junção entre orçamento/orçamentação do plano (recursos 
financeiros) e sua execução/gestão propriamente dita (metas 
físicas)[...] a literatura dominante sobre gestão pública no 
Brasil absorveu o tema do planejamento governamental, 
conferindo a ele status equivalente ao dos demais temas, 
estes sim típicos da administração pública. Veja-se que não 
se trata de desmerecer os possíveis avanços decorrentes da 
institucionalização dos hoje denominados instrumentos 
federais de planejamento (PPA, LDO, LOA, LRF, entre 
outros), já que eles se constituem em importantes ferramentas 
de gerenciamento orçamentário-financeiro do país 
(CARDOSO JR., 2011, p. 24). 

 
Os dispositivos acima, bem como os citados por Cardoso Jr. (2011), 

trabalham em conjunto para gerar consistência financeira e patrimonial, bem 

como para orientar as atividades governamentais, com o objetivo principal de 

atender às demandas da sociedade. 

 O planejamento da administração pública brasileira define a forma de 

efetivar as ações contidas nesses instrumentos, nomeadamente pelo controle. 

No próximo tópico serão delimitados conceitos e a forma de atuação dos 

sistemas de controle internos e externos. 

 

2.3 Conceitos de controle 

 

 Minas Gerais (2012), em sua cartilha sobre controle interno, afirma que 

é necessário entender o que é controle. Para a publicação, essa palavra 

significa a fiscalização exercida sobre as atividades, órgãos ou departamentos 

etc., evitando quaisquer desvios às normativas que regulamentam o sistema. 

 Ainda segundo Minas Gerais (2012), o controle na administração 

pública é uma forma de buscar e manter o equilíbrio nas relações entre o 

Estado e a sociedade, com a finalidade de assegurar que os diversos órgãos 

sejam baseados nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, vinculada aos três poderes (Judiciário, Legislativo e 

Executivo), nos diversos níveis de governo. Para garantir direitos sociais e 

individuais, na administração pública coexistem os sistemas de controle 
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interno e externo; este é exercido pelo Legislativo por meio dos Tribunais de 

Contas e cidadãos, ao passo que aquele é exercido por organismos internos, 

como a Controladoria-Geral da União. 

 
Controle, genericamente falando, é uma ação tomada com o 
propósito de certificar-se de que algo se cumpra de acordo 
com o que foi planejado. Objetivo é o que se deseja alcançar 
tal como definido no planejamento. Risco é qualquer evento 
que possa impedir ou dificultar o alcance de um objetivo. 
Controle, portanto, só tem significado e relevância quando é 
concebido para garantir o cumprimento de um objetivo 
definido e só faz sentido se houver riscos de que esse 
objetivo não venha a ser alcançado (BRASIL, 2009, p. 4). 
 

 Segundo Brasil (2009), o objetivo dos sistemas de controle de forma 

geral é certificar a adequação entre objetivos e execuções, reduzindo os 

riscos frente às ações externas. Para isso, faz-se necessária a utilização de 

controles internos nessas organizações, garantindo assim uma fiscalização 

efetiva dentro dessas entidades. 

 
Controle interno, controles internos e sistema ou estrutura de 
controle(s) interno(s) são expressões sinônimas, utilizadas 
para referir-se ao processo composto pelas regras de 
estrutura organizacional e pelo conjunto de políticas e 
procedimentos adotados por uma organização para a 
vigilância, fiscalização e verificação, que permite prever, 
observar, dirigir ou governar os eventos que possam impactar 
na consecução de seus objetivos. É, pois, um processo 
organizacional de responsabilidade da própria gestão, 
adotado com o intuito de assegurar uma razoável margem de 
garantia de que os objetivos da organização sejam atingidos 
(BRASIL, 2009 p. 4). 

 
 O sistema de controle da administração pública no Brasil está 

exemplificado na Figura 2, desenvolvida com base nos conceitos 

apresentados por diversos autores, subdividindo-se o definido por Minas 

Gerais (2012) em controle interno, com a Controladoria-Geral da União e suas 

secretarias em cada órgão, e controle externo, exercido pelo Legislativo por 

meio dos Tribunais de Contas. 

 

 

 

Figura 2 – Sistema de controle da administração pública do Brasil. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como demonstrado na Figura 2 e nos autores citados, o sistema de 

controle da administração pública brasileira organiza-se em duas formas: o 

controle interno, realizado dentro das organizações nos três poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário) e em seus sub-órgãos, a exemplo do 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle no Executivo federal, em 

conjunto com os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas da 

União (federal) e os Tribunais de Contas Estaduais (Estados e Municípios), 

em consonância com a legislação vigente.  

 

2.3.1 Sistema de controle interno 

 

 Segundo Minas Gerais (2012, p. 21), a partir do acordo com a 

International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI – 

Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores), o 

controle interno é um processo integrado com os executivos (direção) e o 

corpo de funcionários para enfrentar possíveis riscos, fornecendo dados para 

a segurança na execução das suas funções institucionais como organização, 

sempre pautados na ética, cumprindo a legislação vigente e evitando perdas 

pelo mau uso dos recursos. Ainda segundo a publicação, os controles 

internos auxiliam os gestores no cumprimento dos requisitos legais e da 

missão institucional, por meio de técnicas de planejamento e gestão, além de 
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na fiscalização das atividades internas e na garantia da legalidade dos atos e 

do cumprimento das metas e diretrizes dos instrumentos de planejamento 

público, procurando minimizar eventuais desvios. 

 
Antônio Meyer iniciou destacando que Controle Interno 
Administrativo (CIA) abrange vários tipos de controle, 
incluindo o Financeiro, Contábil, Orçamentário, Patrimonial, 
Operacional e outros. Destacou que a organização 
institucional brasileira é singular no mundo e que isso tem 
reflexo nas formas de Auditoria Interna e Controle Interno dos 
entes da Federação, que são bastante diversificadas. 
Lembrou que o arranjo normativo brasileiro é baseado na 
Constituição Federal e numa série de leis complementares, 
leis ordinárias, decretos e outros regulamentos (BRASIL, 
2015, p. 67). 

 
Para Araújo (1998, p. 5 apud PEREIRA, 2016, p. 4), a atividade do 

controle interno de uma organização baseia-se em um conjunto de métodos e 

medidas que contribuem para garantir o patrimônio e a exatidão da 

escrituração contábil, encorajando a adoção de conceitos de eficiência em 

todos os processos e sua adequação às diretrizes organizacionais. 

 
[...] todos os instrumentos da organização destinados à 
vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que 
permitam prever, observar, dirigir ou governar os 
acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que 
produzem reflexos em seu patrimônio (FRANCO e MARRA, 
2001, p. 267 apud PEREIRA, 2016, p. 4). 
 

Para Almeida (1996, p. 50 apud PEREIRA, 2016, p. 5), a atividade do 

controle interno na organização é destinada a proteger os ativos e gerar 

dados contábeis de confiança, contribuindo, assim, na tomada de decisão por 

meio de métodos, rotinas e/ou procedimentos. 

 
Controle Interno é um processo realizado pela diretoria, por 
todos os níveis de gerência e por outras pessoas da entidade, 
projetado para fornecer segurança razoável quanto à 
consecução de objetivos nas seguintes categorias: a) eficácia 
e eficiência das operações; b) confiabilidade de relatórios 
financeiros; c) cumprimento de leis e regulamentações 
aplicáveis. (BRASIL, 2009, p. 33-35). 

 
Assim, o controle é parte fundamental da gestão, possibilitando a 

redução de riscos, garantindo a preservação do patrimônio, alinhada ao 

planejamento e às diretrizes da organização, trabalhando com auditorias que 

garantam a escrituração contábil e a proteção dos ativos da organização.  
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2.3.2  Objetivos, papéis e responsabilidades do controle interno 

 

 Segundo Minas Gerais (2012), os objetivos do sistema de controle 

interno têm que estar alinhados com as diretrizes da organização, bem como 

deve assegurar que erros sejam evitados, observando regimentos e normas 

legais. Deve, ainda, analisar e comparar os objetivos contidos em 

instrumentos de planejamento, como LDO, LOA, PPA, MBA (Metas Bimestrais 

de Arrecadação) e cronogramas de desembolso, buscando gerar um 

equilíbrio nas contas públicas e acompanhando resultados alinhados a 

conceitos como eficiência e eficácia na gestão financeira, patrimonial e de 

pessoal, prevenindo assim fraudes e desvios, além de desperdícios, o que 

agrega transparência ao processo. 

 
A atuação do Sistema de Controle Interno é realizada antes, 
durante e depois dos atos administrativos, com a finalidade de 
acompanhar o planejamento realizado, garantir a legitimidade 
frente aos princípios constitucionais, verificar a adequação às 
melhores práticas de gestão e garantir que os dados 
contábeis sejam fidedignos (MINAS GERAIS, 2012, p. 25). 

 
Para Minas Gerais (2012), as atividades de controle interno devem ser 

exercidas em todos os níveis da hierarquia, nos diversos poderes. Nas 

entidades da Administração direta, deve ser exercido por servidor de carreira 

(permanente), o qual fica responsável por exercer, responder e resguardar 

determinados pontos de controle e responsabilidade em cada atividade, 

procurando estabelecer regras e prazos, com o objetivo de garantir a 

efetividade e eficácia das ações, sempre alinhados com a Unidade Central de 

Controle Interno. Além desse servidor responsável, os gestores também 

exercem sua responsabilidade sobre o tema, respondendo individualmente 

nos limites de sua competência. 

Ainda de acordo com Minas Gerais (2012, p. 29), as Unidades de 

Controle Interno têm as seguintes responsabilidades: 

a) coordenar as atividades do sistema de controle interno;  
b) apoiar o controle externo, assessorar a Administração;  
c) comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à 

economicidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
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financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a 
estrutura do órgão;  

d) realizar auditorias internas;  
e) avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no PPA, na 

LDO e na LOA;  
f) avaliar as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados 

ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, 
processos administrativos ou tomadas de contas especiais instaurados 
no período e os respectivos resultados, indicando números, causas, 
datas de instauração e de comunicação ao Tribunal de Contas; 

g) acompanhar os limites constitucionais e legais;  
h) avaliar a observância, pelas unidades componentes do sistema, dos 

procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação 
pertinente; 

i) elaborar parecer conclusivo sobre as contas anuais;  
j) revisar e emitir pareceres acerca de processos de tomadas de contas 

especiais;  
k) representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades; 
l) zelar pela qualidade e pela independência do sistema de controle 

interno. 
 

Em Brasil (2015, p. 42), encontram-se as seguintes afirmações a 

respeito das responsabilidades de quem trabalha com as finanças em cargos 

de direção: 

 
No campo das responsabilidades, a dos gestores de 
entidades do setor de finanças públicas, em todos os níveis, 
deve ser de cunho gerencial. Eles devem ser 
responsabilizados por atividades que executam nas políticas 
operacionais, incluindo as de controle e gestão financeira. 
São eles os responsáveis por atingir metas e respeitar 
orçamento e prazo de forma eficaz e eficiente. Precisam, 
portanto, de autoridade para tomar decisões; acesso à 
informação de boa qualidade (não apenas dentro da sua 
entidade, como também em níveis superiores da hierarquia, 
em relação a estratégias, prioridades, políticas, a fim de que 
tenha direcionamento para agir); estrutura gerencial na 
organização e delegação de autoridade para gestores 
individuais; definição de objetivos, recursos, cronogramas, 
acordo de prestação de contas e limites das 
responsabilidades; e definição de ações a serem tomadas ao 
haver falhas de gestão. 

 
Segundo Minas Gerais (2012) e Brasil (2015), as atividades de 

responsabilidades estão atreladas à fiscalização, orientação, auditoria e 
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comunicação de possíveis desacordos com as normativas pré-estabelecidas, 

trabalhando-se em conjunto com as Unidades de Controle Externo. 

 

2.3.3 Legislação do controle interno 

 

A legislação brasileira sobre o controle interno tem como base a 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, que delimita o escopo de 

aplicação desse instrumento institucional, sua forma de atuação e suas 

responsabilidades, buscando aspectos do cumprimento da legalidade dos 

atos públicos dos diversos níveis de poderes. É responsável por exercer o 

poder fiscalizatório da gestão orçamentária e patrimonial, bem como o 

controle de operações de crédito, procurando informar qualquer irregularidade 

ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária em atos ilegais 

praticados pelo órgão. 

 
O controle interno municipal é aquele exercido pelos poderes 
Executivo e Legislativo, em razão dos mandamentos contidos 
nos arts. 31, 70, 71 e 74 da Constituição Federal/88. No 
exercício da função administrativa de controle, os entes e 
demais órgãos públicos devem se assegurar de que a 
existência de erros e riscos potenciais devem ser 
devidamente controlados e monitorados, atuando de forma 
preventiva, concomitante ou corretiva, além de prevalecer 
como instrumentos auxiliares de gestão (MINAS GERAIS, 
2012, p. 21). 
 

O Decreto nº 3.591/2000 trata das finalidades do controle interno do 

Poder Executivo federal, no seu art. 2º, e lista suas atividades do art. 3º ao 6º, 

balizando a atuação do controle dos instrumentos de planejamento público, 

como o Plano Plurianual, comprovando a legalidade e trabalhando com 

indutor do cumprimento do plano de metas e limites contidos nos 

instrumentos orçamentários, dessa forma avaliando a legitimidade de atos e 

da gestão nos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia.  

Segundo Brasil (1988, 2000), alguns instrumentos de exercício do 

controle interno são os seguintes: 

a) auditoria, avaliação e fiscalização do cumprimento de plano de metas 
contidos nos instrumentos orçamentários; 

b) apoio ao controle externo em sua missão como entidade de controle do 
Legislativo sobre os demais poderes; 
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c) auditoria, avaliação e fiscalização na gestão financeira, patrimonial e de 
pessoal, bem como outras atividades operacionais; 
 

A Lei 4.320/64, em seu art. 76, delimita, de forma integrada com a 

norma constitucional no seu art. 74, que cada poder e ente governamental 

deve manter o sistema de controle interno para que contribua com o controle 

externo exercido pelos Tribunais de Contas da União e dos Estados: 

 
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a 
que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do 
Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução 
orçamentária será prévia, concomitante e subseqüente. 
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando 
instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a 
qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas 
de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. 
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta 
orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o 
controle estabelecido no inciso III do artigo 75. 
Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em 
termos de unidades de medida, prèviamente estabelecidos 
para cada atividade. 
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos 
equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas 
trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do 
sistema que for instituído para esse fim. 
 

 

Os arts. 76 a 80 da Lei 4.320/64 evidenciam a obrigatoriedade e as 

verificações de legalidade na execução do orçamento, como bens e valores 

previamente estabelecidos em cada atividade, trabalhando nas unidades de 

medida e cotas atribuídas com cada unidade orçamentária para a execução e 

verificação do orçamento e das metas estipuladas nos planejamentos 

orçamentários (LDO, LOA e PPA), delimitando-se os controles internos e 

externos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos adotados são baseados na pesquisa 

bibliográfica em artigos de bases de dados como a Scielo, sites 

governamentais e livros sobre o tema. Delimitou-se o trabalho de 

levantamento bibliográfico em três grandes temas – governança, finanças 
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públicas e controle interno –, com o objetivo de realizar uma análise do atual 

cenário, com foco em novas formas de atuação do sistema de controle, 

mediante a análise qualitativa do referencial teórico. 

 

4 ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA INDUÇÃO DA 

GOVERNANÇA 

 

 O trabalho apresenta conceitos de governança, sua contribuição para a 

transparência da gestão pública e ferramentas de inserção de novos 

stakeholders (pessoas ou grupos que possuem participação, investimento ou 

ações e que têm interesse em uma determinada ação (causa), empresa ou 

negócio). na observação da administração pública, seja no contexto nacional 

ou subnacional, relacionando novos níveis de efetividade e eficácia na 

condução dos entes públicos. 

 

4.1  Governança e controle interno 

 

 Segundo Brasil (2009), “governança” é um conceito importante, e 

muitos não têm clareza no seu significado. O tema está inter-relacionado ao 

controle interno, pesando assim em uma governança organizacional, que é a 

estruturação do gerenciamento dos riscos interligados com os objetivos da 

organização. No caso deste estudo, direcionado à área pública, pode-se falar 

em governança pública, que pode ser entendida como a adoção de boas 

práticas, que assegurem equilíbrio entre os interesses das diferentes partes e 

da organização para o atendimento dos seus fins (BRASIL, 2009). Sendo os 

controles internos uma medida para fiscalização de atividades dentro das 

organizações, a governança faz o papel de controle externo, para que se 

possa assegurar o equilíbrio externo à organização e suas influências, como 

evidenciado na Figura 3, que retrata a forma de governança utilizada na 

administração pública brasileira, adotando boas práticas que procuram 

assegurar o equilíbrio entre todos os stakeholders envolvidos. 

 

Figura 3: Sistema de controle da administração pública do Brasil. 
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Fonte: Brasil (2016). 
 

Ainda com relação ao conceito de governança, seguem outras 

afirmações: 

 
[...] ele já existe desde que as empresas passaram a ser 
administradas por agentes distintos dos proprietários [...] há 
cerca de 100 anos. Por essa época, começou a ser delineado 
o conflito de agência, em que o agente recebe uma delegação 
de recursos [...] e tem, por dever dessa delegação, que 
gerenciar estes recursos mediante estratégias e ações para 
atingir objetivos [...], tudo isto mediante uma obrigação 
constante de prestação de contas (PETERS, 2007, p. 27 apud 
BRASIL, 2009, p. 21) 
 
[...] aparecem quando o bem-estar de uma parte (denominada 
principal) depende das decisões tomadas por outra 
(denominada agente). Embora o agente deva tomar decisões 
em benefício do principal, muitas vezes ocorrem situações em 
que os interesses dos dois são conflitantes, dando margem a 
um comportamento oportunista por parte do agente 
(CARVALHO, 2002, p. 19 apud SILVA, 2003, apud BRASIL, 
2009, p. 21) 

 
O tema da governança está atrelado à estruturação de atuação e dos 

gerenciamentos de riscos, trabalhando como um indutor de estratégias de 

atuação com os controles internos no apoio à tomada de decisão, procurando 

a promoção da transparência dos atos públicos e unindo as ações dos atores 
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sociais. Tais medidas possibilitam uma cooperação entre os diversos 

stakeholders, conforme afirmam Bernier, Bouchard e Lévesque (2003): 

 
A parceria é outra abordagem possível para um novo modo de 
regulação. Aqui a questão da governança se coloca como de 
extrema importância. Unir a ação de atores sociais de 
diferentes origens é uma condição necessária para a parceria, 
mas juntar ações individuais não constitui em si a parceria. A 
parceria requer acordo e investimento de recursos que vão 
além da partilha de ações. Ela coloca junto atores que têm de 
obedecer sua própria lógica, mas, ao mesmo tempo, buscar 
áreas de compatibilidade institucional para ampliar a sua 
cooperação (2003, p. 329 apud ANDION, 2012, p. 11). 

 
 Segundo Gohn (2011) e Hamel (1999 apud BRAGA, 2015), a 

governança se mostra como um novo paradigma da ação do Estado, com 

suas múltiplas interações com os stakeholders, estando além do formal 

institucional, trabalhando com atores e grupo de atores nas tomadas de 

decisão. Gonh, Santos Junior e Ribeiro (2004 apud BRAGA, 2015), 

mostraram outros pontos, como a influência dessas novas formas 

institucionais em ambientes locais, bem como seu impacto na forma de 

participação da sociedade e nas novas formas de formular as políticas 

públicas que visam a suprir os anseios da sociedade atingida. 

 Os diversos autores evidenciam uma tendência para uma democracia 

participativa, na qual os stakeholders envolvidos ou impactados detêm uma 

abertura para realizar a participação no processo decisório da formulação das 

políticas públicas e de gestão do próprio ente governamental. Nesse espaço 

entra a figura do controle interno, cujas responsabilidades estão definidas em 

legislação específica. 

 

4.2 Funções do controle interno e a indução da governança e da 

accountability 

 

Segundo a Constituição Brasileira de 1988, em seu art. 70, os 

controles internos exercem suas funções de quatro formas, como evidenciado 

no Quadro 1, no qual se mostram caminhos para a governança e para a 

transparência pela accountability, tendo em vista aspectos levantados na 

base teórica deste trabalho sobre governança, segundo os quais a interação 

entre o controle interno e o externo é a base para um controle de forma 
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efetiva e participativa da sociedade quanto às entidades ligadas a 

administração pública, sejam elas da Administração direta ou indireta 

(empresas de economia mista). Para Ache (2000, p. 444 apud KISSLER; 

HEIDEMANN, 2006, p. 482), a governança pode ser vista na perspectiva local 

e regional como “the structures and the ways in which city regions are 

‘managed’, in an administrative, legal, public, private, local, national and 

European sense”, tornando a ação colaborativa mais evidente nas áreas de 

saúde, emprego e combate à pobreza. 

 

Quadro 1 - Funções do controle interno. 

Funções Governança Transparência 

Avaliar o cumprimento das 
metas previstas no PPA, a 
execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da 
União. 

Prover informações compiladas 
das execuções de metas para 
a sociedade. 

Trabalhar de forma 
colaborativa com o 
Observatório Social do 
Brasil e Conselhos 
Consultivos (ex.: 
Conselho Nacional das 
Cidades). 

Comprovar a legalidade e 
avaliar os resultados quanto à 
eficácia e eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e 
entidades da Administração 
federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito 
privado. 

Atuar na produção de 
informações que contribuam 
para o controle social das 
informações financeiras, 
através do Legislativo e do 
Tribunal de Contas 
(participação indireta) e de 
auditorias externas, no caso 
das empresas públicas e 
sociedade de economia mista. 

Fomentar a fiscalização 
da sociedade por meio 
de organizações 
provenientes dela, 
como o Observatório 
Social do Brasil. 

Exercer o controle das 
operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União. 

A governança pode ser 
executada de forma a realizar 
auditorias e relatórios, com a 
publicidade dos dados, 
fomentando o acesso à 
informação. 

Controle por meio do 
Legislativo e da 
sociedade, 
indiretamente. 

Apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão 
institucional. 

A governança é realizada na 
cooperação entre os diversos 
órgãos internos e a 
contrapartida fiscalização do 
Legislativo. Os controles de 
auditorias externas contribuem 
para um ambiente de 
governança. 

Controle por meio do 
Legislativo e da 
sociedade, 
indiretamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com base no Quadro 1, podemos evidenciar que o controle interno na 

administração pública pode trabalhar para fomentar, no âmbito da 

governança, a ampliação de uma cultura de controle externo além do atual 

cenário institucional (Tribunais de Contas), voltando-se para auditores 

externos contratados para esse fim, bem como fomentar a construção de uma 

participação efetiva da sociedade com os Observatórios Sociais, estes como 

mecanismos indutores de fiscalização da sociedade frente aos entes 

governamentais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a delimitação de atuação do controle interno na administração 

pública pela Constituição de 1988, pela Lei 4.320/64 e pela Lei 3.591/2000, 

nota-se que seu papel fica evidenciado como um auxiliar do controle externo, 

o qual é executado pelos Tribunais de Contas da União e dos Estados, e que 

ele colabora na execução de premissas, princípios orçamentários e 

financeiros dentro dos entes públicos. 

No que abrange o tema “governança pública”, o controle interno tem 

um papel de construtor de pontes entres os diversos stakeholders envolvidos, 

gerando informações de forma a criar um panorama de confiança, 

trabalhando para a redução dos conflitos de interesse e garantindo a 

confiança e veracidade das informações necessárias ao processo de tomada 

de decisão. 

Um ponto importante a ser destacado está nos poucos instrumentos da 

legislação, hoje havendo como fonte principal as Leis 4.320/64, 3.591/2000 e 

a Constituição Federal, que poderiam contribuir para a ampliação da 

discussão sobre a governança pública, a respeito da qual existem muitas 

pesquisas e instituições no exterior com trabalhos fundamentados nessa área. 

No campo de atuação como indutor da governança pública e da 

transparência, o controle interno, além de suporte do controle externo 

institucionalizado, realizado atualmente pelos Tribunais de Contas e pelo 

Legislativo, pode fomentar o acesso a informações relevantes na construção 

de uma rede, em conjunto com os Observatórios Sociais e os Conselhos de 

cidadãos, nos diversos níveis de governo, que assegurem ações conjuntas, 



49 

Administração Pública na Prática 

fomentando assim uma cultura de transparência e engajamento na 

fiscalização dos entes governamentais pela sociedade. 

Como sugestão de pesquisas sobre esse tema pode-se pensar no 

impacto e benefício que a governança pública pode gerar para o efetivo 

controle das finanças públicas para o cidadão, em um processo no qual este 

torna-se um protagonista na governança da máquina pública através de 

Conselhos e outros órgãos que possibilitem a efetiva participação desses 

stakeholders. 
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Resumo 

As licitações públicas apresentam-se como uma importante ferramenta na promoção do 
desenvolvimento sustentável, uma vez que o Estado pode utilizar seu poder de compra para 
pressionar os fornecedores, os quais buscarão atender aos requisitos exigidos. O presente 
estudo procura explorar o processo licitatório no âmbito da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), em especial as licitações sustentáveis. Vem, desse modo, realizar uma 
breve análise das principais compras realizadas pela UFSC no ano de 2015, por meio de 
análise bibliográfica e documental, resultando em um estudo de caso de viés ex post facto, já 
que foi realizada depois da implantação do Manual de Compras Sustentáveis da UFSC. Os 
resultados evidenciaram um aumento significativo do número de editais que contemplam 
critérios de sustentabilidade ambiental, saltando de 55,75% em 2013 para 84,47% em 2015; 
por outro lado, ficou evidenciado o pouco avanço nos critérios econômicos e sociais. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Licitação. Compras sustentáveis. Interesse público. 
UFSC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento sustentável tem sido um dos assuntos mais 

debatidos na atualidade, principalmente pelo fato de que a adoção de padrões 

insustentáveis de produção tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, 

social e econômico para o planeta e, consequentemente, para a humanidade 

(JESUS NETA, 2016). 

Foi a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que apresentou ao mundo, em 1987, 

a noção de desenvolvimento sustentável. Na ocasião, foi apresentado o 

                                                           
1 Possui graduação em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina (2008). Atualmente é estatutária na Secretaria de Estado da Saúde de Santa 
Catarina, ocupando o cargo de assessora técnica da Superintendência de Compras e 
Logística. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em licitações e contratos 
administrativos, atuando principalmente nos seguintes temas: licitações, compras 
governamentais e gestão pública. 
2 Coordenadora de Planejamento Institucional na Universidade Federal de Santa Catarina e 
coordenadora de eventos da Câmara de Gestão Pública do Conselho Regional de 
Administração de Santa Catarina. Discente do programa de Mestrado Profissional em 
Administração Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina (2017), Especialista 
em Gerenciamento do Projetos (2008) e graduada em Administração pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2005). Tem experiência nas áreas de Administração e 
Administração Pública, com ênfase em planejamento institucional. 
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Relatório Brundtland, conhecido também como “Nosso Futuro Comum”, 

idealizando o desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que 

satisfaz às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (VALENTE, 2011, p. 

3). 

Diante desse contexto, muitos países conscientizaram-se e passaram a 

adotar novos critérios de sustentabilidade em suas aquisições. No Brasil, o 

desenvolvimento sustentável tem sede constitucional, imbuído como dever do 

Estado e de todos os agentes econômicos na Constituição Federal. 

A lei que regulamenta as aquisições públicas no Brasil é a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações e Contratos da Administração 

Pública (BRASIL, 1993). Segundo Garcia (2010, p. 4),  

 
a licitação pública é um procedimento que visa selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 
observada a igualdade de condições entre todos os licitantes. 
Decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público, 
eis que o administrador público é gestor de interesse alheio. A 
licitação revela um caráter instrumental, pois se trata apenas 
de um meio para o atingimento de uma finalidade pública 
maior, que é a própria contratação administrativa. 

 
Barbosa (2016) defende que a licitação é um dos institutos jurídicos 

que colaboram para a inserção da moralidade nas contratações públicas. 

Através de um procedimento administrativo próprio, ocorre a seleção da 

proposta mais vantajosa para o Poder Público. “Proposta mais vantajosa” 

pode ser entendida como aquela que melhor atenda à Administração e ao 

interesse da coletividade, observando sempre a supremacia do interesse 

público.  

É importante frisar que a licitação não é um procedimento vazio, sem 

finalidade. Trata-se de um meio para celebrar um contrato administrativo, que, 

por sua vez, é um meio para receber de terceiros utilidades a fim de 

contemplar o interesse público e atender aos interesses da coletividade 

(NIEBUHR, 2008). 

A princípio, conforme disposto no texto original, o objetivo da licitação 

estava adstrito à obtenção da proposta vantajosa, conferindo tratamento 

isonômico a quaisquer interessados em contratar com a Administração.  
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Com o advento da Medida Provisória nº 495/2010, posteriormente 

convertida na Lei 12.349/2010 (BRASIL, 2010ª), conhecida como a Lei de 

Licitações e Contratos, essa premissa foi inovada por meio da inserção do 

desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das licitações públicas. 

Tem-se, nesse momento, a instituição do marco legal das licitações 

sustentáveis no país, alterando-se o artigo 3º da Lei de Licitações e 

Contratos, que passou a ter a seguinte redação (BRASIL, 2010ª, p. 1): 

 
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. (grifo nosso) 
 

Ainda em 2010, foi publicada a Instrução Normativa nº 1 da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), que dispôs exclusivamente sobre as 

licitações sustentáveis com a instituição de diversas leis e normas 

relacionadas (BRASIL, 2010). 

O Decreto nº 7.746 (BRASIL, 2012), por sua vez, foi editado para 

regulamentar o artigo 3º da Lei 8.666/93, atualizado, e estabelecer critérios, 

práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais 

dependentes (BRASIL, 2012). Conforme seu artigo 4º (BRASIL, 2012, p. 1), 

são diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 

 
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, 
ar, solo e água; 
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas 
de origem local; 
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como 
água e energia; 
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão 
de obra local; 
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da 
obra; 
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos 
naturais; e 
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VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais 
utilizados nos bens, serviços e obras. 

 
Segundo Valente (2011), tais normativas geram impacto nos processos 

de compras públicas, uma vez que estabelecem deveres e responsabilidades 

aos compradores e, por consequência, aos fornecedores.  

Cabe salientar que o conceito de sustentabilidade não contempla 

apenas questões ambientais, sendo esta apenas uma de suas dimensões 

(ELKINGTON, 2001). O desenvolvimento sustentável deve ser entendido de 

forma ampla, atentando-se às três dimensões que o compõem: econômica, 

social e ambiental (CMMAD, 1991). 

Em suma, Bittencourt (2014, p. 27) afirma que  

 
licitações sustentáveis são certames públicos que exigem das 
contratadas o atendimento de critérios ambientais, sociais e 
econômicos, tendo como fim o desenvolvimento da sociedade 
em seu sentido amplo e a preservação de um meio ambiente 
equilibrado. Portanto, baseiam-se na premissa de que o 
comprador público deve adotar o certame não só como 
ferramenta da compra do melhor produto/serviço pelo menor 
preço, mas, também, para fazer valer a obrigação 
constitucional do Poder Público garantir um meio ambiente 
equilibrado. 

 
Assim, no momento da decisão por uma aquisição, o agente deve 

avaliar se existe necessidade real de aquisição do bem ou serviço, onde e em 

que condições o produto foi gerado, se foram considerados o tipo de material 

e as condições de trabalho e como se dá o ciclo de vida do produto 

(BIDERMAN et al., 2006). 

Nesse contexto, o planejamento se apresenta como uma ferramenta 

fundamental para as licitações sustentáveis, uma vez que “ele tem como base 

a capacidade de prever, orientar e controlar as necessidades” (BRASIL, 2015, 

p. 5).  

O Poder Público, mediante seu poder de compra expressivo, tem um 

papel fundamental na promoção de políticas e iniciativas que contribuam para 

a produção e o consumo sustentável no país. Segundo dados do portal 

EcoCâmara, do governo federal (BRASIL, 2016, p. 1), 

 
as licitações sustentáveis mostraram-se uma importante 
ferramenta para a administração pública, uma vez que o 
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Estado gasta uma fatia importante do PIB brasileiro, em torno 
de 16%, em compras governamentais. Conseguir usar esse 
vultoso montante de forma benéfica, satisfazendo as 
necessidades atuais sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras, é o grande desafio. 

 
Diante de tal cenário, faz-se necessária a aplicação de critérios de 

sustentabilidade nas compras públicas, em todas as esferas e órgãos 

públicos, incluindo as instituições de ensino superior. Esses critérios poderão 

estar relacionados com a pessoa do licitante, com a especificação do objeto 

ou sob a forma de obrigações na execução contratual (BITTENCOURT, 

2014). 

Conforme bem observado por Requi (2016), a forma de exigência 

dependerá do caso concreto, uma vez que os critérios deverão ser 

pertinentes ao objeto licitado, não podendo onerar excessivamente os valores 

finais nem frustrar o caráter competitivo da licitação.  

Cabe, portanto, à Administração sopesar a solução que melhor 

representa o interesse público, o melhor custo-benefício, de modo que é 

inegável afirmar que a prática tem relação com o princípio da razoabilidade 

(BITTENCOURT, 2014). 

Nesse sentido, o presente estudo é norteado pela seguinte pergunta de 

pesquisa: “A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) contempla os 

três pilares da sustentabilidade nos critérios para aquisições e contratações?” 

Com o intuito de responder à pergunta, busca-se apresentar o processo de 

licitações sustentáveis no âmbito da UFSC e analisar os critérios de 

sustentabilidade utilizados pela instituição. 

 

2 O PAPEL DA UFSC  

 
Em consonância com as ações de consolidação da política de compras 

públicas sustentáveis do Governo Federal, a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) criou, em 2013, o “Grupo de Pesquisa e Extensão para 

Inclusão de Critérios Ambientais nas Compras e Contratações da UFSC”, com 

o objetivo de instituir um projeto de inclusão de critérios de sustentabilidade 

nas suas compras e contratações. O grupo era formado por uma equipe 

interdisciplinar e coordenado por um professor do Departamento de 
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Engenharia Sanitária e Ambiental, em conjunto com a diretora do 

Departamento de Compras. O projeto incluía, nas etapas pertinentes do fluxo 

de compras, critérios de sustentabilidade em todas as modalidades de 

compras e contratações, sem ferir os princípios da economicidade e da 

competitividade (UFSC, 2016ª).  

De acordo com o projeto de inclusão de critérios ambientais nas 

compras e contratações da UFSC (UFSC, 2016ª), a definição dos critérios de 

sustentabilidade ambiental é a fase de maior relevância em todo o processo. 

Foi por meio de pesquisas, análises de diversos editais, pesquisas de 

produtos inovadores e contatos com algumas empresas que a UFSC testou e 

verificou quais critérios de fato poderiam ser cumpridos para que suas 

compras, realizadas por meio de licitação, se dessem com algum critério de 

sustentabilidade. Concluído esse processo, elaborou-se uma lista de 

possíveis requisitos ambientais para que, posteriormente, fosse analisada por 

todos os integrantes do grupo de pesquisa. 

Os critérios de sustentabilidade para as diversas categorias de 

materiais de consumo e permanente licitados foram fundamentados em 

instruções normativas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG) e em acórdãos do Tribunal de Compras na União (TCU). Também 

foram consultados órgãos certificadores nacionais e internacionais, como a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Electronic Product 

Environmental Assessment Tool (EPEAT). Informações adicionais foram 

obtidas diretamente com fabricantes dos produtos licitados, por meio do 

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), e em pesquisas na internet (UFSC, 

2015). 

Para que o projeto fosse concluído com êxito, realizaram-se diversas 

reuniões com os setores envolvidos no processo de compra de cada 

categoria de material e consultaram-se pesquisadores da UFSC a fim de 

agregar contribuições para o aprimoramento do processo de compras 

sustentáveis (UFSC, 2015).  

Como precaução para que o processo licitatório não ferisse o princípio 

de competitividade do certame, em alguns casos, os principais fornecedores 

da UFSC foram consultados para verificar se seus produtos atendiam aos 

novos critérios de compras exigidos ou se havia alguma pretensão de 
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adequação. A lista dos requisitos ambientais foi enviada, em forma de ofício 

circular, aos fornecedores, juntamente com o pedido de orçamento dos 

materiais a serem licitados. Esse procedimento objetivou orientar a 

Administração, seguindo os critérios de sustentabilidade, sobre as 

possibilidades de atendimento do mercado (UFSC, 2015). 

O grupo de pesquisa, de posse dos dados recebidos pelos 

fornecedores, realizou as alterações que julgou pertinentes, aprovando, 

alterando ou suprimindo requisitos ambientais, para assim elaborar o pré-

termo de sustentabilidade – um documento cujas informações seriam, 

posteriormente, incluídas no termo de referência do produto a ser licitado.  

Como consequência da elaboração dos termos de referência com 

critérios de sustentabilidade, surgiram os “editais sustentáveis”, e, por 

conseguinte, o grupo de pesquisa lançou o Manual de Compras Sustentáveis 

da UFSC, publicado em 2015.  

O Manual de Compras Sustentáveis da UFSC foi o resultado dessa 

experiência prática e dispõe de dados para se realizar uma licitação 

sustentável. Este primeiro manual abrange apenas os materiais permanentes 

e de consumo, além de apresentar o processo de realização de uma licitação 

sustentável. Contudo, para a adesão dos servidores ao novo modelo proposto 

de compras sustentáveis, foi realizada uma ampla publicização do referido 

manual em diversos setores da Universidade, além da sua introdução nos 

cursos de capacitações dos servidores da instituição (UFSC, 2015). 

Com essa divulgação e com a propagação do tema “licitação 

sustentável” na UFSC, as compras realizadas com algum critério de 

sustentabilidade em 2015 saltaram para 84,47%, em relação a 55,75% em 

2013 – antes da elaboração do manual (UFSC, 2016b). 

 

 

3 O PROCESSO DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL NA UFSC 

 

De acordo com o Manual de Compras Sustentáveis da UFSC, o 

processo de licitação sustentável inicia-se com a inclusão de requisitos de 

sustentabilidade nos seus termos de referência (UFSC, 2015). 
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A inserção dos requisitos pode ocorrer em quatro etapas distintas: na 

especificação do objeto da licitação (produto a ser adquirido); na elaboração 

das exigências de aceitação (relativas ao produto); na elaboração das 

exigências de habilitação (relativas à empresa); e na elaboração das 

obrigações da contratada (a serem observadas pela empresa vencedora da 

licitação) (UFSC, 2015).  

Para que o processo licitatório não seja fracassado (quando nenhum 

dos licitantes é adjudicado em virtude de inabilitação ou desclassificação de 

propostas) ou mesmo deserto (quando não há licitantes interessados), 

Fernandes (2007) afirma que, antes da inclusão dos requisitos, o responsável 

pela instrução processual deve, necessariamente, realizar uma análise prévia 

do mercado com os potenciais fornecedores a fim de verificar se tais 

exigências são atendidas. Uma vez atendidas, o processo segue para a fase 

inicial de instrução.  

Nessa fase inicial de planejamento da licitação, é essencial que o 

requerente avalie a pertinência dos critérios de sustentabilidade em cada caso 

concreto, motivando suas decisões, e busque lastro no equilíbrio entre os 

diversos princípios previstos no art. 3º da Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993). 

A Coordenadoria do Departamento de Compras da UFSC, responsável 

pela elaboração do termo de referência, recebe o pré-termo de 

sustentabilidade e realiza a inclusão dos critérios de sustentabilidade 

pertinentes. O termo de referência é conferido no mesmo departamento e 

segue para o Departamento de Licitações. Neste, o termo de referência é 

analisado e, caso seja aprovado, segue com os demais documentos ao pró-

reitor de Administração, que autoriza a abertura do certame (UFSC, 2016b). 

Consoante às normas legais vigentes, o aviso de licitação deve ser 

publicado nos diários oficiais do ente respectivo e em jornais de grande 

circulação, conforme o vulto e a modalidade da licitação (art. 21 da Lei 

8.666/93). Esgotado o prazo mínimo de divulgação, no dia e local definidos no 

edital será realizada a sessão pública da licitação. 

Tendo sido dada a devida publicidade ao edital, tem início a etapa 

externa da licitação. Na sessão pública, após o credenciamento dos licitantes, 

procede-se à fase de aceitação das propostas. Nessa etapa é verificada a 
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compatibilidade do produto/serviço ofertado com os requisitos do instrumento 

convocatório. 

Na UFSC, a fase de aceitação ocorre na presença do pregoeiro, que, 

acompanhado pela equipe de apoio, analisa as propostas classificadas em 

primeiro lugar considerando a compatibilidade das especificações técnicas 

quanto ao preço ofertado e quanto às especificações técnicas do objeto, 

contidas no termo de referência. Esse é o momento em que os critérios de 

sustentabilidade solicitados também são analisados (UFSC, 2015). 

Nessa fase, são solicitados alguns documentos, que podem exigir 

outros, acessórios, que comprovem sua veracidade. Todos os documentos 

necessários para a licitação devem estar listados no edital, assim como os 

documentos acessórios que comprovem sua validade e veracidade. Não pode 

a Administração exigir documentos que não estejam devidamente elencados 

no edital, salvo por comprovada necessidade de diligência (JUSTEN FILHO, 

2010). 

Dentre os principais documentos exigidos no âmbito da Universidade 

Federal de Santa Catarina, conforme o Manual de Compras Sustentáveis, 

estão os seguintes (UFSC, 2015, p. 24): 

 
Documento de Origem Florestal (DOF)3, instituído pela 
Portaria nº 253 de 18/08/2006, do Ministério do Meio 
Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 112, de 
21/08/2006. 
Nota Fiscal de transporte de produtos e subprodutos florestais 
de origem nativa do produtor ao fabricante; conforme 
Instrução Normativa IBAMA nº 112 de 21/08/2006 e Instrução 
Normativa 01/2012, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 
Certificado de cadeia de custódia4 para produtos de origem 
florestal (Forestry Stewardship Council – FSC ou Certificação 
Florestal/Programme for the Endorsementof Forest 
Certification – Cerflor/PEFC).  
Declaração atualizada e assinada por representante legal da 
empresa licitante de que os bens não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima do permitido na diretiva 
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); 

                                                           
3 O Documento de Origem Florestal (DOF) substitui a Autorização de Produtos Florestais 
(ATPF) e representa a licença obrigatória para controle e armazenamento de produto e 
subproduto florestal de origem nativa. 
4 A certificação de cadeia de custódia garante a rastreabilidade da matéria-prima desde a 
produção, das florestas ao consumidor final. Essa certificação não garante que as envolvidas 
possuam Licença Ambiental de Operação. 
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Selo de Qualidade Beija-Flor (Rótulo Ecológico ABNT)5 
referente ao produto a ser fornecido.  
Catálogos técnicos em geral, contendo a composição do 
produto, as substâncias adicionadas às placas – painéis – de 
madeira ou utilizados em qualquer fase do processo de 
fabricação; e os corantes adicionados aos tecidos utilizados 
em fabricação de cadeiras.  
No caso de se utilizar madeira no acondicionamento dos 
produtos, a precedência da madeira deve ser comprovada por 
algum certificado de manejo florestal; 
Declaração atualizada onde conste que a madeira e o 
material natural utilizado na fabricação do produto não tenha 
sido tratado ou impregnado com fungicida e inseticida. 

 
Após a verificação da aceitação das propostas, procede-se à etapa de 

lances, em que será apurado o licitante vencedor dessa etapa, consoante 

critério estabelecido em edital. Na modalidade pregão, o critério será o menor 

preço ofertado (UFSC, 2015). 

Encerrada a etapa de lances, será aberto o envelope contendo a 

documentação relativa à habilitação. A fase de habilitação visa verificar as 

condições de qualificação daqueles que pretendem firmar contrato com a 

administração pública, consoante o disposto no art. 27 da Lei 8.666/93 

(BRASIL, 1993): 

 
Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
I. Habilitação jurídica; 
II. Qualificação técnica; 
III. Qualificação econômico-financeira; 
IV. Regularidade fiscal e trabalhista; 
V. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 

 
Ainda conforme o Manual de Compras Sustentáveis da UFSC, os 

critérios de sustentabilidade deverão estar previstos nas exigências de 

qualificação técnica. Os principais são os seguintes (UFSC, 2015, p. 30): 

 
1. Licença de Operação da fabricante do produto; Certidão de 
Atividade Não Constante; Cadastro Ambiental ou documento 
equivalente. 
2. Certificado Isso 140016 ou Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos,  

                                                           
5 É a certificação de produtos/serviços com qualidade ambiental que atesta que determinado 
produto/serviço apresenta menor impacto ambiental em relação a outros produtos 
“comparáveis” disponíveis no mercado. 
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O edital é a lei da licitação, e nele deverão estar previstas todas as 

condições de participação e qualificação, bem como todas as obrigações da 

contratante e da contratada (JUSTEN FINLHO, 2010). Na seara das licitações 

sustentáveis, o instrumento convocatório poderá prever obrigações 

acessórias, que deverão ser observadas pelo fornecedor durante toda a 

vigência do contrato.  

Essas obrigações podem apresentar certo grau de subjetividade 

quanto à sua aplicação e fiscalização, devido ao caráter educativo de 

algumas exigências. Dentre as obrigações, conforme o Manual de Compras 

Sustentáveis, estão as seguintes (UFSC, 2015):  

 
1. A Contratada deverá contribuir para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de 
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental; 
2. A Contratada deverá ser responsável pela retirada dos 
resíduos das embalagens do local de entrega e se 
comprometer pela destinação correta dos resíduos, quando 
solicitado pela Contratante; 
3. Utilizar adesivos, quando for o caso, à base de PVA e, 
quando não possível, de baixa emissão de formaldeídos; e no 
caso de revestimentos em PVC ou laminados de borda, 
utilizar adesivos de contato à base de solventes não-
agressivos; 
4. Restringir a utilização de materiais não compatíveis com a 
reutilização e a reciclagem. 
5. Acondicionar o material, utilizando materiais recicláveis, 
preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, 
com menor volume possível, sem prejuízo à máxima proteção 
dos bens; 
6. Especificar como a coleta, para correta disposição final do 
bem pelo fabricante, será realizada, exigindo a logística 
reversa nos casos previstos em edital.  
7. Reduzir, quando possível, os Retardadores de Chamas 
Bromados (BFRs), Clorofluorcarboneto (CFC) e/ou 
Polivinilcloreto (PVC) nos conteúdos das carcaças plásticas 
externas e nas embalagens.  
8. Fornecer produtos com a identificação, dos principais 
componentes, para facilitar futuras reciclagens. 
9. Fornecer produto de desmontagem prática, permitindo 
dessa forma a separação manual de plásticos para 
reciclagem. 
10. Identificar as partes do produto que contenham plásticos; 

                                                                                                                                                                       
6 A exigência do certificado ISO 14001 não possui respaldo legal, pois a competitividade da 
licitação fica comprometida. Esse certificado é um documento que pode substituir o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
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11. Fornecer ao consumidor uma descrição com as melhores 
opções de descarte do produto, dentre elas reutilização, 
reciclagem, logística reversa; todas classificadas em função 
do seu impacto ambiental; 
12. As pilhas e baterias deverão respeitar a composição e os 
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para cada 
tipo de produto7, conforme laudo físico-químico de 
composição elaborado por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 
08/2012. 
13. Fabricar o produto de maneira que possibilite separar o 
metal de outros componentes, sem a utilização de 
ferramentas especiais.  

 
Ainda, na definição das obrigações deverão ser estabelecidas as 

exigências quanto aos critérios de aceitação dos produtos/serviços a serem 

entregues. No âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina, o mesmo 

manual define que deverão constar os seguintes itens (UFSC, 2015): 

 
1. Nota Fiscal que conste a informação referente à respectiva 
certificação, para produtos em madeira com exigência de 
certificação FSC, Cerflor ou semelhante; 
2. Marca afixada ao produto ou embalagem, documento de 
certificação, ou discriminação em nota fiscal, para produtos 
que possuam Selo Beija-Flor (Rótulo Ecológico ABNT) 
3. Identificação de componentes, plásticos e materiais com 
necessidades especiais de manipulação nas cadeiras; 
descrevendo a melhor forma de descarte. 
 

Ao final do processo licitatório, com a homologação dos requisitos de 

sustentabilidade por categoria de material, os documentos são incorporados 

ao banco de dados da Universidade.  

Conforme disposto no art. 3º do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 

2000 (BRASIL, 2000), as licitações são processadas prioritariamente na 

modalidade pregão, sobre a qual será discorrida. No caso de aplicação de 

outras modalidades, as etapas são invertidas, sendo verificadas as condições 

de habilitação de todos os licitantes para, então, dar-se prosseguimento à 

análise das propostas. 

Encerrada a licitação, com a homologação do certame, será efetivada a 

contratação do licitante vencedor. Cumpridas todas as formalidades quanto à 

assinatura e ao empenho dos instrumentos contratuais, dá-se início à fase de 

execução contratual. 

                                                           
7 As pilhas e/ou baterias devem atender ao disposto nos artigos 14 e 16 da Resolução 
CONAMA 401/2008, conforme definido no Manual de Compras Sustentáveis da UFSC. 
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Assim como a licitação é meio para a escolha da melhor proposta 

segundo os critérios estabelecidos, também o contrato administrativo é meio 

para o fim consubstanciado no efetivo cumprimento do interesse público. A 

eficiência na consecução deste depende da execução do contrato, momento 

em que é possível mensurar o atendimento aos interesses da coletividade 

(NIEBUHR, 2008). 

Segundo Barros (2005), é obrigação da Administração fiscalizar a 

execução dos contratos, verificando o atendimento das condições inicialmente 

estabelecidas, e cuidar da sua eficiência e eficácia, resguardando o 

atendimento do interesse público. Por vezes, embora haja um procedimento 

perfeito durante o processo licitatório com resultados efetivos, sem uma 

adequada execução e fiscalização o interesse público pode ser desvirtuado e 

deixar de ser atendido.  

Nessa etapa, é verificado o cumprimento de todas as obrigações por 

parte do contratado quanto ao produto/serviço entregue, de modo a constatar 

se o seu objetivo foi efetivamente alcançado. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Uma pesquisa pode ser considerada um “procedimento formal com 

método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais” (MARCONI et al., 2009, p. 43). Já segundo Silva et al. (2005, p. 20), 

uma pesquisa “é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução 

para um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos”.  

Para Marconi et al. (2009), existem quatro formas básicas para 

classificação de uma pesquisa: pela natureza (pesquisa básica ou aplicada), 

pela forma de abordagem do problema (pesquisa quantitativa ou qualitativa) 

pelos objetivos (pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa) e pelos 

procedimentos técnicos (pesquisa bibliográfica, documental, experimental, 

levantamento, estudo de caso, ex post facto).  

No presente estudo, a pesquisa foi aplicada, pois visou gerar 

conhecimentos para a aplicação prática e dirigidos à solução de problemas 

específicos; de caráter qualitativo, já que considera que há uma relação 
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dinâmica entre o mundo real e o sujeito, e também quantitativo, visto que 

analisa a intensidade de aplicação de critérios e traduzir em números opiniões 

e informações para classificá-las e analisá-las; descritiva, na medida em que 

tem como objetivo descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis; bibliográfica e 

documental, na medida em que foi elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, 

material disponibilizado na internet, além de materiais que não receberam 

tratamento analítico; de levantamento, visto que contou com uma entrevista 

não estruturada com o diretor do Departamento de Licitações da Pró-Reitoria 

de Administração da UFSC; um estudo de caso, haja vista o envolvimento de 

um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento; e um estudo do tipo ex post 

facto, já que foi realizada depois da implantação do Manual de Compras 

Sustentáveis da UFSC.  

 

5 RESULTADOS 

 

A fase de implementação do Manual de Compras Sustentáveis ocorreu 

gradativamente, ao passo que o documento era elaborado, facilitando assim 

os ajustes necessários diante das dificuldades encontradas (UFSC, 2ª16a).  

Desta forma, a inserção de critérios de sustentabilidade nos processos 

licitatórios tornou-se possível a partir de 2013, quando o Grupo de Pesquisa e 

Extensão para Inclusão de Critérios Ambientais nas Compras e Contratações 

da UFSC iniciou seus trabalhos, que culminou na criação do Manual de 

Compras Sustentáveis da UFSC. O manual abrange apenas os materiais 

permanentes e de consumo; sendo assim, a análise a seguir terá como foco 

os materiais citados.  

O Relatório Anual de 2015 (UFSC, 2ª15a), fornecido pelo 

Departamento de Licitações da UFSC, apresenta a evolução do número de 

licitações ocorridas no período de 2013 a 2015, segundo a modalidade 

aplicada, como se pode visualizar no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Quantidade de licitações por modalidade. 
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Fonte: UFSC (2ª15a). 

 
Os processos tramitados no Departamento de Licitações no período de 

2013 a 2015 podem também ser classificados por categoria, conforme se 

observa no Quadro 2. Como o Manual de Compras Sustentáveis da UFSC 

abrange somente os materiais de consumo e permanentes, o foco das 

análises seguintes será concentrado apenas nesses dois itens do quadro 

apresentado. 

 
Quadro 2 – Quantidade de certames licitatórios por categoria. 

Fonte: Adaptado de UFSC (2ª15a). 

 
O Quadro 3 apresenta o aumento da quantidade de licitações para 

materiais de consumo e permanentes, realizada pela UFSC de 2013 a 2015, 

que passou de 120 para 161, um aumento não muito expressivo. Todavia, 

percebe-se uma grande evolução nos critérios de sustentabilidade inseridos 

nos certames, que passaram de 183 em 2013 para 593 em 2015.  

Quadro 3 – Licitações e Critérios de Sustentabilidade. 
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Ano 
Quantidade 
de licitações 
analisadas 

Quantidade geral 
de critérios 

Média de critérios 
por licitação 

Quantidade de 
licitações com 

critérios de 
sustentabilidade 

2013 120 183 1,525 69 

2014 156 525 3,365 144 

2015 161 593 3,683 136 

Fonte: Coordenadoria de Gestão Ambiental (UFSC, 2016b). 
 
Em 2013, quando o grupo de pesquisa iniciou os trabalhos para a 

elaboração do manual, a UFSC possuía apenas 183 critérios em seus editais 

de licitação, saltando para 593 critérios em 2015. No total, 84,47% dos 

contratos possuíam critérios de sustentabilidade em 2015. A média de 

critérios de sustentabilidade por contrato passou de 1,52, em 2013, para 3,68 

critérios em 2015. 

 

Gráfico 1 – Evolução da quantidade de licitações e quantidade de critérios de 
sustentabilidade. 

 

Fonte: Coordenadoria de Gestão Ambiental (UFSC, 2016b). 
 
Dentre os critérios de sustentabilidade previstos no Manual de 

Compras Sustentáveis da UFSC, o critério “embalagens com menor volume 

possível e, se possível, que utilizem material reciclável” é o que está mais 

presente nas licitações em 2015, em um total de 87,6%.  

Ademais, entre os critérios mais exigidos nas licitações realizadas pela 

UFSC no ano de 2015, figuram os critérios “RoHS” (declaração de que os 
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bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do 

permitido), presente em 35,4% das licitações; “utilização de aço inox ou aço 

carbono”, presente em 34,8% das licitações; “componentes plásticos feitos 

com polímeros recicláveis/ABS”, presente em 342,9% das licitações; e 

“restringir o uso de materiais não compatíveis com a reutilização e a 

reciclagem”, presente em 31,7% das licitações.  

 

Gráfico 2 – Evolução dos critérios de sustentabilidade aplicados nos processos licitatórios.

 
Fonte: Coordenadoria de Gestão Ambiental (UFSC, 2016b). 
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Além dos critérios de sustentabilidade, as licitações exigem algumas 

obrigações e habilitações dos fornecedores. O Gráfico 3 apresenta as 

principais obrigações e habilitações exigidas das licitações para materiais de 

consumo e permanentes da UFSC. 

Gráfico 3 – Obrigações e habilitações exigidas nos processos licitatórios. 

Fonte: Coordenadoria de Gestão Ambiental (UFSC, 2016b). 
 
A implantação dos critérios de sustentabilidade gerou excelentes 

resultados, conforme a análise dos dados apresentados. Diante disso, em 

2016, houve uma ampliação dos esforços, e a UFSC está em processo de 

implantação de critérios de sustentabilidade também para as contratações de 

serviços, que representam uma quantidade bastante expressiva nos 

processos licitatórios (UFSC, 2016b). 

Já com relação às obras, embora a UFSC não possua um manual com 

critérios de sustentabilidade para esse tipo de processo licitatório, desde 2012 

são observadas em seus contratos as recomendações de sustentabilidade 
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das portarias da UFSC e instruções normativas do Ministério do Planejamento 

e Orçamento, que são passíveis de serem adequadas aos projetos.  

No tocante aos pilares social e econômico, a UFSC não possui critérios 

definidos para seus processos licitatórios, informação esta confirmada pelo 

diretor do Departamento de Licitações. De acordo com o gestor, foi lançado, 

em 2014, o Edital de Licitação nº 26 com a presença de critérios sociais, 

econômicos e ambientais; contudo, a quantidade de critérios impostos 

resultou na morosidade do certame, o fez com que o departamento optasse 

por restringi-los ao pilar ambiental. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se propôs a responder à seguinte pergunta de 

pesquisa: “A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) contempla os 

três pilares da sustentabilidade nos critérios para aquisições e contratações?”. 

Após análise do processo de licitações sustentáveis no âmbito da 

UFSC e dos critérios de sustentabilidade utilizados pela instituição, foi 

possível verificar um aumento expressivo no número de processos de 

aquisição que continham pelo menos um critério de sustentabilidade, 

saltando, em 2015, para 84,47% em relação a 55,75% registrados em 2013, 

antes da elaboração do manual. Verificou-se, ainda, um aumento no número 

de critérios adotados por certame. Em 2013, a média era de 1,52, valor 

bastante inferior à média de 3,68, verificada em 2015. 

É importante salientar que, durante o processo de implementação do 

manual, os principais fornecedores da UFSC foram consultados acerca dos 

critérios de sustentabilidade a fim de que não fosse ferido o princípio da 

competitividade. 

Não obstante os resultados apresentados após a elaboração do 

manual tenham sido bastante expressivos, verificou-se que o documento 

versa somente sobre critérios de sustentabilidade ambiental, em prejuízo aos 

critérios econômicos e sociais, demonstrando, assim, evidente desequilíbrio 

entre os pilares.  
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Como sugestão para futuros trabalhos está a possibilidade de se 

ampliar o escopo do manual a fim de contemplar orientações e critérios que 

possam abranger os três pilares do tripé da sustentabilidade. 
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GESTÃO DA CRIATIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

 

Priscila de Aquino Marcelino1 

Resumo 
 

Trata o estudo da gestão da criatividade no contexto organizacional dos órgãos públicos 
como instrumento colaborativo ao desenvolvimento de projetos e fluxos internos. Objetiva 
incentivar as ideias criativas dos servidores públicos, que certamente passarão pelo caráter 
da inovação, num panorama focado na aplicabilidade. As empresas privadas estão 
acostumadas a incentivar seus colaboradores a manterem-se em alto nível de funcionamento 
psicológico, com um canal para a recepção de ideias. No entanto, os órgãos públicos atuam 
de maneira diversa, pois desconhecem os resultados positivos que a gestão da criatividade 
pode trazer para a gestão de pessoas, com a captação, o processamento e a disseminação 
pela organização dessa capacidade humana, que pode ser usada em benefício da instituição, 
com resultados para toda a sociedade. 
 
Palavras-chave: Criatividade. Gestão. Ideias. Inovação. Desenvolvimento.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações públicas têm demonstrado ao mercado que são muito 

bem conduzidas, com ferramentas de gestão exemplares e eficazes. A 

percepção de lucro é revertida para a própria instituição, em uma quebra de 

paradigmas fantástica, em que o gestor público deixou de ser aquele 

personagem arcaico e desmotivado para se tornar um inovador. 

O mercado já percebe que a criatividade dos indivíduos é o grande 

ativo das empresas vencedoras; aquelas que ignorarem este aspecto estarão 

fadadas a sucumbir pela sua incapacidade de atrair e reter talentos. É preciso 

uma visão integrada da organização e da utilização de ferramentas e 

metodologias que desenvolvam o pensamento criativo, enfatizando a 

necessidade de autoconhecimento dos servidores como um processo 

contínuo e fundamental. 

                                                           
1 Bacharel em Administração com habilitação em Sistemas de Informação pela Faculdade 
Estácio de Sá de Santa Catarina. Pós-Graduada em Gestão de Pessoas pela Universidade 
Dom Bosco. Servidora Pública Estadual Comissionada do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina. Coordenadora de Planejamento da Câmera de Gestão Pública do Conselho 
Regional de Administração. Síndica de condomínio. E-mail: priaquinomarcelino@gmail.com. 
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A maioria das empresas brasileiras não estimula o processo criativo 

interno e não sabe lidar com as manifestações inovadoras e espontâneas de 

seus servidores. Elas não possuem canais para captar essas manifestações, 

tampouco setores preparados para gerenciar as sugestões para novos 

projetos. Entende-se, assim, a existência de um despreparo para a recepção 

da criatividade. Nesse cenário, os talentos são estrelas comuns, sem brilho. 

Na instituição pública, a valorização das ideias do servidor vem 

acontecendo a passos lentos, não acompanhando as tendências de mercado. 

Falar em criatividade é falar em um diferencial humano imensurável, mas 

poucas empresas atingiram o grau de maturidade necessário para reconhecer 

esse fato, devido, inclusive, a sua própria cultura organizacional.  

 

2 O CONHECIMENTO COMO FACILITADOR PARA A GERAÇÃO DE 

IDEIAS CRIATIVAS 

 

Os seres humanos são geradores de conhecimento, seja ele em maior 

ou menor escala. Todos desenvolvem ao longo dos anos um emaranhado de 

informações e análises únicas e reproduzem-nas como verdade até o 

momento em que possam ser questionados e oportunizados com novas 

vivências, por meio da quebra de paradigmas. 

O conhecimento exerceu, ao longo da história, papel importante na 

sociedade. Durante a Antiguidade clássica, era usado para crescimento 

pessoal e para aumentar a satisfação e sabedoria individuais. Em meados do 

século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, o conhecimento passa a 

ter um cunho tecnológico, dependente da máquina, iniciando-se a vida 

urbana. Nesse tempo, o trabalhador poderia “esquecer o cérebro em casa”, 

pois o trabalho não exigia criatividade e inteligência (CAVALCANTI et al., 

2001). 

Na era da informação, o recurso mais importante deixou de ser o 

capital financeiro e passou a se basear no conhecimento, o que conduz a 

novas formas de trabalho, comunicação, estruturas e interação humana. Os 

recursos são estáticos, inertes e dependentes da inteligência humana, que 

utiliza o conhecimento, sendo este criado e modificado pelas pessoas e obtido 

por meio de interação social, estudo, trabalho e lazer (CHIAVENATO, 2006). 
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Na concepção de Figueiredo (2005, p. 43), “o conhecimento é aquilo 

que torna alguém apto a agir em circunstâncias específicas [...], resulta das 

ações e interações do sujeito com o ambiente onde vive”. 

Para Davenport e Prusak (2005, p. 6), o conhecimento é  

 
uma mistura fluida de experiência, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a que proporciona uma 
estrutura para a avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações.  

 
Nas organizações do conhecimento, existe um envolvimento da alta 

administração nas questões rotineiras. Busca-se um ambiente de constante 

incentivo às ideias criativas, por meio de práticas como o estímulo à 

autonomia dos servidores, a disponibilidade de recursos financeiros e de 

tempo, o encorajamento à autogestão, o apoio recebido dos líderes, além da 

clareza da política de gerenciar e propagar informação, a fim de ampliar o 

processo criativo, por meio da troca de informações e conhecimento 

(FREITAS; QUINTANILLA; NOGUEIRA, 2004). 

O conhecimento, na sua essência, pode ser classificado como tácito, 

explícito e potencial. O tácito é aquele associado à capacidade de agir das 

pessoas, construído com experiências práticas e com base nas trocas 

espontâneas entre os indivíduos. O conhecimento explícito, que é resultado 

do tácito, produz novos conhecimentos e necessita de novos raciocínios, que 

poderão ser transferidos a outros indivíduos. Por fim, o potencial, ainda pouco 

reconhecido pelos autores, é o conhecimento gerado por meio de meros 

dados, que deverão ser trabalhados, tratados e especulados, sendo uma 

grande fonte de produtividade para as organizações (FIGUEIREDO, 2005). 

As organizações erram quando não disseminam aquilo que foi criado, 

quando não sabem aproveitar as novas informações adquiridas. Elas se 

esquecem de que o conhecimento é mutável e de que as mudanças são 

sempre necessárias em um ambiente competitivo (ZABOT; SILVA, 2002). 

Não adianta o servidor ampliar o conhecimento tácito, explícito ou 

potencial se a organização não oferecer uma estrutura com um ambiente 

inovador para que tal conhecimento se desenvolva. Falar em conhecimento é 

exaltar os diversos servidores que se atualizam constantemente na busca de 
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agregar mais valor à instituição. Falar em inovação é reconhecer as 

mutações. 

O conhecimento pode alavancar a criatividade e a inovação, 

características essencialmente humanas e tão nobres quanto raras. A 

criatividade e sua filha, a inovação, estão ao alcance de todos, no entanto 

nem todas as pessoas estão dispostas a desenvolver suas ideias e seu 

potencial criativo. Muitas vezes, elas acreditam que tais conhecimentos, além 

de não fazerem parte das atividades cotidianas de trabalho, exigem um 

esforço a mais, aparentemente sem reconhecimento ou retribuição financeira. 

 

3 CRIATIVIDADE: DA CONCEPÇÃO AO MUNDO ORGANIZACIONAL 

 

Pela sua própria natureza, o ser humano é criativo. Porém, para que 

possa sobreviver, ele necessita do trabalho, que funciona como um escambo 

no qual, muitas vezes, são dispensadas mais de quinze horas diárias de 

atividades intensas em troca de um papel com valor. Com o compromisso de 

alcançar esse valor, ele esquece que pode inovar, criar, modificar o meio em 

que vive e se submete a executar apenas trabalhos mecânicos e rotineiros. 

Na Grécia Antiga, segundo Alencar (1995, p. 45), “o conceito de 

criatividade estava relacionado com a noção de divindade e iluminação 

espiritual”.  

Na Europa medieval, de acordo com Wechsler (1998), o termo era 

confundido com a loucura, o paganismo e a rebeldia. A partir do Iluminismo, o 

conceito ganhou uma conotação científica, acompanhando a evolução das 

ciências. Contudo, foi com a passagem do século XIX para o XX que a 

criatividade começou a ser relacionada com o conceito de inteligência. 

Os novos tempos exigem de cada indivíduo a busca pelo raciocínio 

acerca dos fatos, pela interpretação e pelo dinamismo de transformar um 

dado em informação. Dessa forma, o ato da criação não precisa ser 

complexo, mas desafiador. 

De acordo com Stair (1998, p. 35), a criatividade envolve a capacidade 

do indivíduo de “organizar ou gerar novas ideias ou abordagens para 

adicionar valor aos produtos e serviços. Ela é quase sempre uma resposta a 

uma oportunidade a ser explorada ou a um problema a ser resolvido”. 
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Pretendem-se usar as técnicas de criatividade para romper com a 

rotina, com os preconceitos. O objetivo é percorrer caminhos não lineares, 

com base em informações iniciais e na identificação de ações inovadoras. 

Para Chiavenato (2004, p. 364), a criatividade “significa a aplicação da 

engenhosidade e imaginação para proporcionar uma nova ideia, uma 

diferente abordagem ou uma nova solução para um problema”. Boden (1999, 

p. 204) ratifica tal entendimento ao afirmar que a “criatividade denota a 

capacidade de uma pessoa para produzir ideias, concepções, invenções ou 

produtos artísticos novos ou originais, que são aceitos pelos especialistas 

como tendo valor científico, estético, social ou técnico”. 

Para Alencar (1995, p. 7), 

 
a criatividade tem algo de mágico e misterioso, uma vez que as 
ideias criativas nem sempre ocorrem quando as desejamos ou 
as procuramos, mas costumam emergir inesperadamente, em 
momentos em que muitas vezes estamos distantes do 
problema. 

 
A criatividade tem como objetivo produzir ideias novas e socialmente 

valiosas. É interessante como a sociedade caracteriza que o ser humano 

mais criativo é o mais inteligente, mas essa condicionante é variável, ou seja, 

não se trata de uma regra. Cabe, sim, destacar que, quanto mais criativas são 

as pessoas, mais elas gostam de solucionar problemas. Além disso, a 

grandeza não está apenas no talento ou na genialidade; as pessoas criativas 

também demonstram dedicação, ambição e perseverança intensas (MORRIS; 

MAISTO, 2004).  

É sabido o quanto são equiparáveis os modelos de gestão, a repetição 

de velhos conceitos americanizados. A fuga do inovador parece ser longa e 

incerta. Dessa maneira, políticas de banco de talentos e incentivos à 

produtividade foram vistos com bons olhos durante anos, mas é preciso cada 

vez mais acreditar no potencial criativo de cada indivíduo.  

Diversos fatores poderão favorecer aos servidores a geração de ideias 

criativas, mas a essência do pensamento está no fato de saber retê-las. É 

comum que as organizações não estejam preparadas para receber, processar 

e desenvolver as ideias criativas de seus servidores. 
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No entender de Stoner e Freeman (1999, p. 312),  

 
diferentemente da geração de ideias, que é grandemente 
estimulada por contatos externos, o desenvolvimento de 
ideias depende da cultura e dos processos internos da 
organização. As características, os valores e os processos 
organizacionais podem apoiar ou inibir o desenvolvimento e 
o uso de ideias criativas. 
 

As ideias criativas são inaproveitáveis, em geral, na forma em que 

aparecem. É necessário utilizar mais criatividade, bem como refinamento e 

julgamento. Uma ideia aparentemente boa poderá ser modificada para 

cumprir determinados requisitos, enquanto outras, que, isoladas, parecem 

inúteis à primeira vista, poderão, quando combinadas, ser bastante úteis. Em 

essência, essa técnica de refinar e combinar constitui um processo dinâmico 

e criativo ao qual o julgamento é adicionado (CSILLAG, 1995). 

As organizações inteligentes não se limitam ao sufrágio de empresas 

de consultoria e a palpites alheios; elas procuram soluções com aqueles que 

vivenciam os problemas: os servidores. Algumas aplicam, inclusive, técnicas 

de refinamento e desenvolvimento de boas ideias, como sugerem os autores 

a seguir, que chamam tal ferramenta de brainstorming. 

O brainstorming, apelidado como “tempestade de ideias”, é um 

poderoso instrumento para se obter ideias e gerar soluções criativas para 

problemas e desafios corporativos. Frequentemente se efetiva por meio de 

reuniões com várias pessoas. A ideia inicial é abrir tantas possibilidades e 

colher tantas sugestões e ideias quanto possíveis em torno do problema e de 

sua solução. Depois de concluído o processo de geração de ideias, inicia-se a 

fase de exploração e análise das soluções levantadas. As melhores podem, 

então, ser escolhidas e sugeridas para implantação (FIGUEIREDO, 2005). 

Chiavenato (2006) concorda com Figueiredo e complementa afirmando 

que o conceito tratado também é visto como uma técnica de tempestade 

cerebral. Traz à lembrança chuvas e trovoadas seguidas de bonança e 

tranquilidade. Trata-se, pois, de uma técnica utilizada para gerar ideias 

criativas que possam resolver problemas organizacionais. Visa obter a 

máxima quantidade possível de contribuições em forma de ideias, que 

poderão ser apresentadas de modo estruturado, com um sequenciamento 
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lógico, ou, ainda, de modo não estruturado, considerando-se ideias avulsas e 

desconexas.  

No Brasil, surge uma nova experiência, o coworking – um ambiente de 

trabalho compartilhado por funcionários de empresas diferentes que alugam 

um espaço, por hora, para realizarem as atividades que, até então, eram 

feitas em casa ou em escritórios-padrão. A intenção é potencializar as 

estratégias com base no convívio e na troca de experiências com 

profissionais que não se conheceriam senão pela divisão de um mesmo 

espaço de trabalho. 

Falar em criatividade é quebrar paradigmas, é lembrar que as crianças 

são criativas pois nenhuma delas tem medo de sujar as mãos, de colocar um 

balde na cabeça, de testar novas experiências, de enxergar com olhar novato 

aquilo que a cerca. O desafio é, sem dúvida, um importante aliado, que pode 

ser utilizado com o propósito de alavancar o surgimento de ideias criativas.  

No entender de Wagner III e Hollenbeck (2004, p. 81), 

 
uma característica comum das pessoas criativas é que elas 
estabelecem metas elevadas para si mesmas, o que pode 
deixá-las descontentes com o status quo e as soluções 
correntes para os problemas. Como muitas mercadorias 
apreciadas, o talento criativo é extremamente procurado. 
Desta forma, muitas vezes é difícil para uma empresa reter 
seu pessoal criativo. 

 
Falar em criatividade é falar do complexo, do novo. Dessa forma, 

ferramentas de percepções devem ser desenvolvidas para que seja extraído o 

melhor de cada insight. No entender de Figueiredo (2005, p. 211), “insight é o 

responsável pela inovação, é uma descarga repentina e incontrolável de 

energia intelectual gerando inovação como resultado”. 

As pessoas criativas são aquelas que se antecipam no que fazem, que 

inventam soluções inesperadas as quais resultam em inovação, ou seja, que 

criam o inesperado. Em suma, a criatividade é entendida como a capacidade 

da mente de conectar componentes conscientes e inconscientes, elementos 

lógicos e ilógicos, produzindo algo novo e diferente.  
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4 A INOVAÇÃO NO PROCESSO CRIATIVO 

 

A ciência da Administração é vítima de modismos, de ferramentas 

gerenciais que tentam demonstrar aos seus servidores a revolução do fluxo 

de trabalho em um piscar de olhos. Percebem-se, no meio empresarial, 

gestores desorientados, que conceituam inovação como uma enxurrada de 

equipamentos de última geração implantados em salas frias e vulneráveis. 

Para que não ocorra complacência com essa visão, os autores a seguir irão 

tratar de outros conceitos, mais robustos e direcionados aos pensamentos 

que envolvem a inovação. 

Para Figueiredo (2005, p. 211),  

 
a inovação é um dos resultados mais importantes da 
criatividade, sendo fundamental para que a companhia se 
diferencie de seus concorrentes e obtenha vantagens 
competitivas. A criatividade e a inovação estão muito 
próximas e intimamente relacionadas.  

 
No entender de Rezende (2004, p. 22), “a inovação é um processo que 

envolve mudanças que trazem incertezas, dificuldades e riscos, embora 

sejam vitais para a sobrevivência das organizações”.  

Para Maximiano (2000, p. 132), “a inovação significa a capacidade de 

apresentar novos produtos e serviços [...] a busca de novas ideias é mais que 

um fator de competitividade. É uma condição para a sobrevivência”. 

A inovação não é ciência nem tecnologia, mas valor. Na organização 

inovadora, a missão principal deve ser transformar ideias impraticáveis, mal-

acabadas e excêntricas numa realidade concreta. A alta administração deve 

ouvir as ideias de seus servidores e oferecer-lhes credibilidade e incentivo, a 

fim de reverter vantagens para o crescimento organizacional (DRUCKER, 

1997).  

Os indivíduos, pela própria força da palavra, possuem atitudes, 

pensamentos, crenças e valores diversos. Porém, é perceptível que um 

ambiente saudável, que promova condições ao desenvolvimento de ideias 

criativas, por si só, é inovador. Quando o ambiente pouco oferece ao servidor, 

não se pode esperar que este busque soluções para aquilo que não lhe 

desperta interesse. 
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Os obstáculos à inovação são esperados, como a acomodação e o 

sentimento de incapacidade para a criação; a vigilância da gerência, que não 

tem cultura de ouvir, centraliza e discrimina pessoas ousadas; e a estrutura 

de realização das atividades, que condiciona à homogeneidade, estimula a 

padronização das decisões e suprime o questionamento (MONTE; DONATO, 

2005). 

Em conclusão, é preciso entender que organizar um ambiente para a 

inovação requer libertar as energias criativas dos empregados enquanto seus 

esforços são levados em direção ao atendimento das necessidades de 

mercado, num período de tempo adequado. Cultura, estrutura, projetos de 

desenvolvimento e desenho de cargos são elementos críticos para se 

construir uma organização inovadora (BATEMAN, 1998). 

A inovação foi entendida, nesta seção, como a maneira de fazer tarefas 

ou atividades de modo diferente, gerando ideias criativas para solucionar 

problemas antigos, tornando-os soluções. Mesmo que obstáculos sejam 

encontrados, que as crenças organizacionais sejam desfavoráveis, ter ideias 

não deve ser motivo de repressão, mas de atitude para modificar o ambiente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pretende esgotar o assunto neste artigo, mas espera-se que ele 

possa ser um elo entre a reflexão e a ação das incomensuráveis 

possibilidades que a implantação da gestão da criatividade nos órgãos 

públicos pode trazer para as instituições e para a sociedade. 

Percebe-se que, quando uma ideia for organizada, aprovada, 

desenvolvida, implantada e obtiver sucesso, o órgão público conseguirá ter 

aproveitado o seu capital humano em sua essência criativa. 

Diversos entraves são percebidos para a geração de ideias criativas, 

tais como a) a grande operacionalidade das atividades cotidianas; b) a 

ausência de conhecimento sobre atividades ou problemas; c) a ausência de 

tempo hábil para reflexão e organização das ideias; d) a ausência de 

motivação pelas chefias; e) a ausência de ambiente que incentive; a f) 

ausência de reconhecimento pelas ideias manifestadas; e g) a ausência de 

estrutura para o colhimento das ideias em todos os níveis da cadeia 
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hierárquica. No entanto, com um programa bem estruturado, estas são 

oportunidades de melhorias sanáveis.  

Muitas premiações, projetos e programas de incentivo à inovação e à 

criatividade foram suprimidos do planejamento de órgãos públicos brasileiros 

pelos mais diversos motivos, dentre eles a credibilidade que o gestor 

sucessor empenha no plano iniciado pela administração anterior. Por isso, 

devemos entendê-lo como um “programa” institucional e não como um 

projeto. 

Ao longo da fundamentação teórica, estudou-se a importância do 

conhecimento como mistura fluida de experiência e insight, que oportuniza 

que as ideias emerjam inesperadamente e sem cobranças, com a sua 

captação por instrumentos eficazes, como o brainstorming, que visa obter 

contribuições enriquecedoras para o aperfeiçoamento da sociedade. 

Alguns autores pesquisados pareceram evasivos e iludidos com 

pensamentos revolucionários, tais como o de que as melhores ideias são 

aquelas capazes de mudar o mundo. Contudo, as citações destacadas ao 

longo do texto focam conceitos compreensíveis, como dizer que a inovação é 

um dos resultados mais importantes da criatividade e não um amontoado de 

equipamentos, como muitos pensam. 

Não é preciso mudar o mundo para que a ideia tenha valor. É preciso 

começar mudando o ambiente em que se vive, acreditar que a contribuição de 

cada um representa o estudo do presente e os resultados do futuro – este 

futuro que, de tão imediato, se tornou o sonho daqueles que não param de 

crescer como indivíduos.  

Segundo Rocha (2009), “a única forma de garantir o futuro de uma 

empresa é a sua capacidade de inovar melhor, de uma maneira mais 

contínua e por mais tempo que as concorrentes”. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário catarinense, além de sua função 

precípua, possui exemplarmente estratégias organizacionais que poderão ser 

aperfeiçoadas com a construção participativa da sociedade e dos servidores. 

A proposta apresentada neste artigo, sem dúvida alguma, é viável para 

implantação no Judiciário catarinense, que seria o pioneiro no país na 

introdução da gestão da criatividade em órgãos públicos, servindo de 

incentivo e estudo de caso a outras empresas. 
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