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RESUMO 

Esta dissertação tem por objetivo identificar as práticas de governança mais características das 
agências reguladoras federais no Brasil com base nas suas disfunções e pesquisas 
bibliográficas em diversos referenciais internos e externos. A govemança nas agências 
reguladoras apresenta peculiaridades em relação a outras entidades públicas visto que foram 
criadas com autonomia reforçada, relativa independência e mandato fixo de seus dirigentes. 
Estas peculiaridades permitem propor um modelo preliminar com melhores práticas e critérios 
que sirvam de orientação básica para comparar e avaliar o processo de evolução destas 
autarquias especiais no Brasil. Para tal foi adotado o princípio de que governança nas agências 
regulatórias aborda um processo, complexo e contínuo, de se governar o mercado regulado, 
mediante todo um conjunto de práticas, instituições e regras que visam implementar políticas 
públicas regulatórias em beneficio da sociedade. 

Palavras-chave: Governança pública. Administração Pública. Agência reguladora. 



ABSTRACT 

This dissertation aims to identify the most characteristic govemance practices of federal 
regulatory agencies in Brazil on the basis of their dysfunction and bibliographic research on 
various internai and externai benchmarks. Regulatory agencies governance presents 
peculiarities compared to other public bodies since have been created with enhanced 
autonomy, independence and relative ftxed mandate from their leaders. These peculiarities 
allow propose a preliminary model with best practices and criteria that serve as a basic 
guideline to compare and evaluate the process of evolution of these special authorities in 
Brazil. For such was adopted the principie that regulatory agencies governance covers a 
complex and continuous process, to govern the market regulated by a whole set o f practices, 
institutions and rules that aim to implement regulatory public policies for the beneftt of 
society. 

Keywords: public governance. Public Administration. Regulatory agency. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pesquisas do Banco Mundial sobre a govemança dos países comprovam sua importância no 

seu desenvolvimento econômico com o aumento da renda em três vezes e a diminuição da 

mortalidade infantil em dois terços, indicando sua adoção como um padrão de direção, a ser 

praticado pelas grandes potências (BANCO MUNDIAL, 2006). 

A Federação Internacional de Contadores (lFAC, 2013), organização global voltada ao 

interesse público e ao desenvolvimento da govemança mediante o estabelecimento de 

referências exitosas, também propõe a sua utilização: 

[ ... ] Uma govemança eficaz no setor público incentiva uma melhor tomada de 
decisão, o uso eficiente dos recursos[ ... ] 
[ ... ] pode melhorar a gestão, levando a um cumprimento mais eficaz das 
intervenções escolhidas, melhor prestação e serviços e, em última análise, melhores 
resultados. [ ... ] {IFAC, 2013, p.6). 

O mesmo ocorre em relação às recomendações de melhores práticas de govemança para o 

setor público. Elaboradas por diversos órgãos internacionais como o já citado Banco Mundial, 

a OCDE e a lF AC, essas proposições de boas práticas não são um frm em si mesmo nem 

possuem caráter obrigatório. O instrumento empregado é o princípio pratique ou explique 

("comply or explain"), que não é suficiente para oferecer um caminho de melhoria de 

govemança nas agências. 

Este trabalho pretende iniciar este caminho, propondo um instrumento que permita identificar 

quais as práticas necessárias para aumentar a govemança das agências reguladoras. Assim, o 

estudo tem como objetivo consolidar diferentes recomendações e padrões de govemança no 

setor público em um modelo preliminar que sirva de orientação básica para comparar e avaliar 

o processo de evolução das agências reguladoras no Brasil. 

Para a OCDE (2008. p.6) são dois os papéis principais das agências reguladoras no contexto 

brasileiro: (i) minimizar a incerteza regulatória, que reduz a confiança do investidor e (ii) 

projetar-se como um administrador imparcial e autônomo dos agentes do mercado. As boas 

práticas de govemança no setor público brasileiro são extralegais, não possuindo ainda uma 

legislação imperativa que determine a sua implantação. Contudo, uma regulação aberta à 

govemança permitiria a prevenção do insulamento burocrático das diretorias colegiadas, a 

valorização da interação social dos usuários de serviços concedidos e a incorporação do 
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pluralismo de posicionamentos, tanto no sentido da diversidade de visões, oriundas de 

informações assimétricas, como de interesses às vezes antagônicos. 

Na visão do consumidor comum existe uma percepção de um desempenho insatisfatório das 

agências reguladoras tanto no controle da prestação dos serviços públicos quanto na sua 

fiscalização. Pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV, 2013) do Rio de Janeiro 

e publicada pelo Ministério da Justiça (2013, p.15) sobre conflitos referentes a serviços 

regulados por agências federais resolvidos extrajudicialmente corrobora a pouca confiança 

dos usuários de serviços regulados nas agências reguladoras e também na Justiça. 

Segundo a pesquisa (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013, p.14), os três serviços mais 

reclamados nos órgãos de defesa do consumidor são todos serviços regulados: energia 

elétrica, telecomunicações e planos de saúde. A maioria dos entrevistados desconhece que as 

agências podem resolver problemas de consumo e apenas 2% dos consumidores recorrem aos 

órgãos de regulação e 3% acessa a Justiça, o que sugere desconhecimento e/ou falta de 

confiança por parte dos usuários nestas instituições. 

No caso dos planos de saúde o problema é mais sério do que nos setores de telecomunicações 

e energia elétrica; apenas 17% das pessoas ouvidas afirmou conhecer a agência reguladora 

responsável pela saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que 

existe há mais de quatorze anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) já é 

conhecida por 29o/o dos respondentes e 4 7% deles conhecem a Agência Nacional de 

Telecomunicações- ANATEL (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013, p.32). 

Considerando que as agências são responsáveis pela regulação e fiscalização dos serviços 

públicos utilizados diariamente por milhares de cidadãos e que o desempenho da atividade 

regulatória depende da govemança do órgão regulador, é de grande relevância aferir a 

govemança das agências reguladoras federais brasileiras. Analisar a govemança desses 

órgãos permite conhecer e comparar o aprendizado de agências que se tomaram centros de 

excelência com agências mais imaturas, num processo contínuo e conhecido. 

Recente auditoria operacional do TCU (2013, p.31) com o objetivo de avaliar o desempenho 

dessas entidades em relação à garantia da prestação de serviços regulados apropriados ao 

pleno atendimento dos usuários apontou que as "agências reguladoras não fazem dever de 

casa", sugerindo que: 
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"I"- com fulcro no inciso I do art. 43 da Lei Orgânica do TCU c/c o inciso li do art. 
250 do RITCU, determinar à Aneel, à Anatel, à Anac e à ANP que, no prazo de 60 
(sessenta) dias, elaborem plano de ação com o objetivo de incrementar a qualidade e 
a efetividade de sua atuação no atendimento dos interesses dos usuários dos serviços 
por ela regulados, considerando, entre outros aspectos que entenderem pertinentes: 
i. Aperfeiçoamento dos mecanismos disponíveis para captação de expectativas e 
anseios dos usuários dos serviços, diretamente ou por meio de organizações 
representativas de seus interesses; 
ü. Melhoria dos processos de consultas e audiências públicas, de modo a 
incrementar o grau de participação dos usuários, diretamente ou por meio de 
organizações representativas de seus interesses, na elaboração e apresentação de 
contribuições; 
iii. Realização de pesquisas de satisfação de usuários, com base em indicadores 
definidos para aferir o grau de satisfação com a prestação dos serviços; 
iv. Aprimoramento dos procedimentos de regulamentação e fiscalização adotados 
pela agência, bem como dos mecanismos de aplicação de sanções atualmente 
vigentes, com o objetivo de conferir maior significância às expectativas e anseios 
dos usuários em relação à prestação dos serviços. (TCU, 2014, p.31). 

Conforme organismos internacionais que objetivam o bem estar e o desenvolvimento 

econômico mundial, "em termos de govemança, é importante que as agências possam 

funcionar eficazmente a todo o momento e que sua neutralidade não seja posta em dúvida" 

(OCDE, 2008, p. 345). Isto significa que os benefícios decorrentes da adoção da governança 

tais como a correta aplicação de recursos, a transparência, a minimização do conflito de 

agência, o aprimoramento dos mecanismos de gestão e a participação da sociedade e outras 

partes interessadas são perfeitamente aplicáveis às agências reguladoras. 

Este conceito de govemança no setor público aplicável as agências reguladoras está em 

consonância com a definição do TCU (2013 p.19): 

Govemança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de 
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar 
a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesse da sociedade. 

Govemança é também um processo (MARTINS, 2011, p.2) que pode ser defmido, gerenciado 

e aperfeiçoado como outros processos como qualidade, desenvolvimento de programas de 

computador, aquisição de materiais e outros modelos. 

Um guia básico de govemança nas agências reguladoras significa uma trilha inicial, um ponto 

de partida adequado para identificar, planejar e avaliar quais as melhores práticas e quais os 

processos-chave para alcançar um desenvolvimento completo, sustentável. Sem necessidade 

de processos de aprendizado isolados, a adoção ou a comparação com uma técnica que 

possibilitou a uma determinada agência a atingir seus objetivos institucionais pode auxiliar ou 
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orientar outra agência, sem tanta experiência, ao mesmo resultado. Quais seriam então as 

principais questões e aspectos que deveriam estar presentes em um modelo de boa govemança 

de agência reguladora? 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo fmal 

O objetivo do presente trabalho é propor critérios específicos para defmição de um modelo 

preliminar de govemança para as agências reguladoras. 

1.1.2 Objetivos intermediários 

• Sistematizar a literatura e principais abordagens de govemança no setor público; 

• Identificar modelos propostos por organismos nacionais e internacionais de supervisão e 

controle no setor público; 

• Identificar referências de práticas de govemança sugeridas para agências reguladoras; 

• Analisar o que tem sido feito em matéria de govemança pelas agências reguladoras 

federais. 

1.2 QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS 

• O que é govemança nas agências reguladoras? 

• Quais as boas práticas necessárias para elaboração de um modelo de govemança? 

• Quais práticas de Govemança são adotadas e evidenciadas pelas Agências Reguladoras 

no Brasil? 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Conforme Vergara (20 11, p.23) delimitação de estudo refere-se à moldura que o autor coloca 

em seu estudo. É o momento em que se explicita para o leitor o que fica dentro do estudo e o 

que fica fora. 

O modelo de agências reguladoras vem sendo utilizado nas três instâncias federativas, embora 

com mudanças por vezes significativas. Assim, se no âmbito federal as agências tipicamente 

são orientadas por áreas específicas, como energia elétrica na Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), comunicações na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 

minas e energia na Agência Nacional do Petróleo (ANP) dentre outras, em alguns estados da 

União muitas vezes a agência engloba várias áreas ou serviços, como a Agência de Regulação 

e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON), a Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE etc. Apesar da semelhança de 

configuração da govemança, pelos exemplos utilizados e foco da literatura tratada - a 

destacar, o modelo proposto pelo TCU- este trabalho tem como delimitação as agências 

reguladoras federais. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Pesquisa realizada no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior (CAPES) no assunto "Govemança no setor público" obteve 140 resultados. Todos 

estes resultados foram analisados e nenhum deles trata da govemança nas agências 

reguladoras. Outra pesquisa no Google Acadêmico obteve resultado semelhante. 

Muitas vezes confundida com a govemabilidade e com govemança regulatória, o estudo da 

govemança das agências reguladoras apresenta-se de especial relevância na administração 

pública já que os serviços regulados envolvem o dia-a-dia de milhões de brasileiros todos os 

dias, seja pela telefonia fixa e móvel, energia elétrica, TV por assinatura, transportes, plano de 

saúde entre outros. 

A iniciativa de publicação do Referencial Básico de Govemança Aplicável a Órgãos e 

Entidades da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União (2013) comprova a 
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importância do assunto. Da mesma forma o recente Acórdão n° 75/2014-23 Câmara constata 

as deficiências na govemança em órgãos públicos e confirma sua relevância. 
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2 METODOLOGIA 

Utilizou-se pesquisa qualitativa no estudo, que consistiu nas seguintes etapas: 

• Identificação de conceitos e padrões de governança no setor público com base na literatura 

específica. 

Para tal foram utilizadas as Normas Internacionais para o Exercício Profissional da Auditoria 

Interna do Institute of Internai Auditors (IAA), o Estudo 13 de govemança no setor público do 

International Federation of Accounts (IFAC), as práticas adotadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), as recomendações da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a terceira versão do Código das Melhores Práticas de 

Govemança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) aplicável 

ao setor público. 

• Análise das melhores práticas de govemança pública 

Uma tentativa desta análise está descrita no ANEXO 1 no questionário "melhores práticas de 

govemança com base no estudo 13 do IFAC (2001) resumida por Oliveira et al (2009). O 

estudo identificou as práticas de boa governança adotadas pelas empresas públicas federias 

vinculadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

• Levantamento de estudos práticos realizados sobre govemança nas agências reguladoras 

Mediante o estudo dos relatórios de gestão publicados anualmente por todas as agências 

reguladoras por força legal constatou-se a estrutura de govemança cobrada na prática pelos 

órgãos de controle. Disponível no anexo 2 denominado "questionário de elementos do sistema 

de controle internos a serem avaliados". 

• Análise e seleção das melhores práticas que irão compor o modelo com base em diversas 

referências nacionais, bem como a referencial básico de govemança pública do TCU (20 14). 

Estas práticas estão resumidas no Anexo 3 denominado "Boas práticas de governança pública 

adaptadas do Referencial Básico de Governança aplicável a órgãos e entidades da 

Administração Pública". 
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• Análise das atuais estruturas de governança existentes nas agências reguladoras. O 

formulário utilizado pelo CGU para obtenção dessas informações está incluído no anexo 2 

denominado "questionário de elementos do sistema de controle internos a serem avaliados". 

• Desenvolvimento de um modelo em formato de questionário eletrônico para validação. O 

atalho para acesso ao questionário (ANEXO N) foi disponibilizado no sítio oficial do 

sindicato das agências reguladoras (SINAGÊNCIAS) e no grupo Gestão Pública do Linkedin. 

O endereço virtual localizado r ou Uniform Resource Locator (URL) é 

http://pesquisa.fgv.br/index.php?sid=87954&lang=pt-BR, continuando acessível. 

• Proposta de critérios específicos para um modelo preliminar de governança nas agências 

regulatórias. 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Para a classificação da pesquisa, adota-se como referência o estudo apresentado por Vergara 

(1990), que a classifica em relação a dois aspectos: com relação aos fins e aos meios da 

pesquisa. 

Com relação aos fms, este é um estudo de caráter exploratório. Embora existam estudos que 

tratam de governança nas agências eles se focam nos aspectos do processo regulatório e não 

da agência em si. No setor público, os estudos de governança, geralmente feitos por órgãos de 

controle externo, sempre focam a formulação de estruturas de controles (internos e externos), 

gerenciamento de riscos e accountability plena. 

Com relação aos meios, a pesquisa usou o método de levantamento bibliográfico e o método 

documental, tendo em vista a necessidade de se pesquisar em regulamentos e normas de 

criação de agências. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A govemança corporativa pode ser analisada mediante quatro grupos distintos (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2011, p.11) tais como: (i) guardiã de direitos, protegendo as partes interessadas, 

ou seja, investidores, credores, empregados e outros com interesses em jogo, (ii) um sistema 

de relações através das quais as organizações são dirigidas, monitoradas e controladas e 

avaliadas, (iii) uma estrutura de poder dentro das organizações (iv) um sistema normativo e de 

regras regendo as relações externas e internas das organizações.. O TCU inclui ainda a 

possibilidade de responsabilização dos gestores por seus atos de gestão. (TCU, 2012, p.17). 

3 .1.1 Principais Conceitos 

Existem diversos conceitos diferentes de govemança, seja na área privada ou na pública, de 

acordo .com sua natureza jurídica, estruturas de controle e tipos de controlador. Segundo a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (1999, p. 5), a 

governança corporativa (corpo r ate governance) é def:mida como "o conjunto de relações entre 

a administração de uma empresa, seu conselho de administração, seus acionistas e outras 

partes interessadas". 

Dentre as diversas definições de govemança corporativa também merecem destaque as 

seguintes: 

Q dr 1Dfi·~ d ua o e tmçoes f e govemança corpora tva 
Defmição Fonte 

"Govemança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são ffiGC (2009, p.19) 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre 
proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle''. 
"Govemança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade CVM (2002, p.2) 
aperfeiçoar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 
interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o 
acesso ao capital." 
"Govemança corporativa seria, em síntese, o conjunto de mecanismos e TCU (2012, p.l7) 
regras pelas quais se estabelecem formas de controle da gestão das 
sociedades de capital aberto e no qual se incluem instrumentos para 



monitoração e possibilidade de responsabilização dos gestores pelas suas 
decisões (ou atos de estão . ~~ 

Fonte: elaboração própria com base nas referências 
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Rossetti e Andrade (2011, p.141) fazem uma síntese dos valores que dariam sustentação à 

govemança corporativa, amarrando além das práticas, concepções e processos de alta gestão, 

conforme abaixo: 

Quadro 2 Valores de Govemança Corporativa 
Da diversidade à Expressões-chave e conceitos alternativos 
síntese 

Abrangência 
diversidade 

VALORES 

DIREITOS 

RELAÇÕES 

e GOVERNO 
das 

Sistema de valores que rege as corporações, em 
suas relações internas e externas. 
Sistema de gestão que visa preservar e maximizar o 
máximo retorno total de longo prazo dos 
proprietários, assegurando justo tratamento aos . 
minoritários e a outros grupos de interesse. 
Práticas de relacionamento entre acionistas, 
conselhos e direção executiva, objetivando 
maximizar o desempenho da organização. 

categorias conceituais 

Sistema de governo, gestão e controle das empresas 
que disciplina suas relações com todas as partes 
interessadas em seu desempenho. 

Uma tentativa 
síntese conceitual 

de 

PODER 

NORMAS 

Sistema e estrutura de poder que envolve a 
definição da estratégia, as operações, a geração de 
valor e a destinação dos resultados. 
Conjunto de instrumentos, derivados de estatutos 
legais e de regulamentos que objetiva a excelência 
da gestão e a observância dos direitos de 
stakeholders que são afetados pelas decisões dos 
gestores. 

Partindo de uma concepção que defme sua abrangência, a govemança 
corporativa é um conjunto de princípios, propósitos, processos e 
práticas que rege o sistema de poder e os mecanismos de gestão das 
empresas, abrangendo: 
Propósito dos proprietários. 
Sistema de relações proprietários-conselho-direção. 
Maximização do retorno total dos proprietários, minimizando 
oportunismos conflitantes com este frm. 
Sistema de controle e de fiscalização das ações dos gestores. 
Sistema de informações relevantes e de prestação de contas ás partes 
interessadas nos resultados corporativos. 
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I Sistema guardião dos ativos tangíveis e intangíveis das companhias. 

Fonte: Rossetti e Andrade (2011, p.l41) 

No centro destas concepções prevalece a ideia de dirigir uma organização com transparência e 

justiça, tratando com igualdade todas as partes interessadas dentro de uma visão de 

sustentabilidade em longo prazo, na qual as partes se responsabilizam e prestam contas de 

suas ações. Isto envolve complicados mecanismos de distribuição de poder entre os atores, 

focados para a formação de um consenso legitimado pela sociedade. 

Esta mesma ideia prevalece na govemança das agências reguladoras, onde sua atividade deve 

se guiar pelos princípios de abertura e objetividade, justiça, não discriminação, livre 

concorrência e equilíbrio justo entre as partes interessadas (BANCO MUNDIAL, 2006). 

3 .1.2 Práticas e princípios da Govemança Corporativa 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Govemança Corporativa (ffiGC) 

[ ... ] os princípios e práticas da boa Govemança Corporativa aplicam-se a qualquer 
tipo de organização, independente do porte, naturezajurídica ou tipo de controle[ ... ] 
adaptável a outros tipos de organizações, como, por exemplo, [ ... ] órgãos 
governamentais (ffiGC, 2009, p. 15). 

O primeiro código de boas práticas em govemança corporativa publicado no Brasil ocorreu 

em maio de 1999, elaborado pelo IBGC, abordando assuntos inéditos como diretrizes para o 

funcionamento dos conselhos de administração e sua conduta esperada, bem como diretrizes 

para o relacionamento entre minoritários e controladores. São quatro os princípios básicos que 

nortearam o código de boas práticas: transparência, equidade, accountability e 

responsabilidade corporativa (Quadro 3). 
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Quadro 3: Código de boas práticas IBGC 

Transparência 

Equidade 

Accountability 

Mais do que a obrigação de informar; o desejo de disponibilizar 

espontaneamente para as demais partes interessadas (stakeholders) as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas impostas por 

regulamentos e leis, resultando num clima de confiança, tanto 

internamente quanto externamente. 

Tratamento justo de todas as partes interessadas como clientes, 

fornecedores credores e colaboradores, não sendo aceitas atitudes e 

políticas discriminatórias. 

Termo complexo, que abrange obrigação de prestar contas, 

responsabilização por todos os atos praticados e resultados durante os 

mandatos e responsividade. 

Responsabilidade Todos agentes de governança (sócios, administradores, gestores, 

corporativa membros de conselhos, auditores e conselheiros fiscais) devem zelar 

pela perenidade da organização levando em consideração aspectos de 

ordem social e ambiental (sustentabilidade). 

Fonte: IBCG- Código das Melhores Práticas de Gestão Corporativa (2009, p. 19) 

Em 2004, foi incorporado ao Código das Melhores Práticas de Gestão Corporativa o capítulo 

referente a Conflitos de Interesse, enquadrando como violação ao princípio básico da 

equidade "o uso de informações privilegiadas para beneficio próprio ou de terceiros". Propõe 

ainda a disposição, em documento específico, de procedimentos a serem observados para 

evitar ou punir o uso indevido dessas informações. 

De qualquer maneira não existem soluções prontas nem padronizadas para todos os órgãos 

públicos. O principal mérito destes códigos internacionais e das diretrizes de govemança é 

servirem como benchmark para referências e opções alternativas de solução para algumas 

questões mais específicas, respeitando seu peso na economia mundial e seu caráter público. 

Conhecer e comparar as práticas de govemança adotadas por agências que se tomaram 

centros/núcleos de excelência pode ser útil para agências mais imaturas devido à grande 

assimetria de informação no setor de regulação entre os prestadores de serviços concedidos e 

os usuários desses serviços e a população em geral. Práticas como a criação de conselhos 
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consultivos como na ANVISA e na ANAC permitem maior participação dos atores 

envolvidos especialmente a sociedade civil. Algumas agências como a ANS e ANVISA 

elaboram e publicam contratos de gestão, instrumento estratégico e de transparência no 

desempenho institucional, o que pode aumentar sua govemança. 

3.2 GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

3 .2.1 Principais Conceitos/ Definições 

A passagem e a adequação da govemança do setor público para o setor privado surgem a 

partir de publicações de agências multilaterais na década de 1990, mais precisamente em 

artigos do Banco Mundial, trazendo uma concepção de bom governo e na competência do 

Estado em formular e implantar políticas públicas de maneira sólida (MATIAS-PEREIRA, 

2012, p.109). 

O termo govemança se modifica então da concepção burocrática piramidal (GUERRA, 2012, 

p.223) para uma relação de colaboração e cooperação entre o Estado e demais partes 

interessadas pertinentes, tanto da sociedade civil como do próprio mercado, visando 

resultados percebidos por todos. 

O governo continua com o papel central estratégico, a direção, o monitoramento e a avaliação. 

Contudo atua mediante o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil e o mercado, 

inovando na criação de soluções para os complexos problemas sociais e aumentando as 

chances de um desenvolvimento sustentável para todos os atores participantes (MARTINS, 

2010). 

Outra mudança seria a ampliação do problema de agência. No setor público os conflitos de 

agência são mais complexos e visíveis que no setor privado. Ao invés de acionistas, colocam

se os cidadãos como principais e outorgantes do modelo de govemança pública. Os interesses 

são assimétricos. Enquanto os cidadãos querem serviços públicos de qualidade e mais eficácia 

na alocação dos recursos públicos, os agentes focam mais na maximização de seus próprios 

beneficios. À medida que os contribuintes e empresários reclamam da alta carga tributária, 

que continua subindo junto com o gigantismo do Estado com predominância de práticas 
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burocráticas que não agregam nenhum valor aos pagadores de impostos. Observam-se, assim 

estruturas onerosas de controle de pouca eficácia ainda altamente burocráticas de grande 

lentidão processual, sem falar no corporativismo e nas alocações clientelistas e partidárias de 

recursos. Pode-se incluir como custo de agência o nepotismo cruzado, o aparelhamento 

político da máquina pública, a procedimentalização excessiva e todos outros ingredientes do 

custo Brasil (ROSSETTI e ANDRADE, 2011, p. 565). 

O conflito de agência se amplia quando os eleitores, com seu poder de voto, outorgam 

poderes aos seus representantes no Executivo e no Legislativo, para que tomem decisões em 

seu beneficio e estes são oportunistas e agem por interesse próprios para se reeleger ou 

atender a interesses partidários. A tabela a seguir apresenta, de forma resumida, os principais 

conflitos entre os agentes (gestores) e seus principais (contribuintes). 

Quadro 4: Conflito de agência no setor público. 

Interesses dos contribuintes: Interesses dos gestores: 
os outorgantes os outorgados 
~ Serviços públicos de excelência: ~ Garantia aos servidores públicos: 

• Qualidade • Serviços não avaliados . 

• Produtividade • Ausência de avaliações de desempenho de 
servidores 

• Permanência no emprego: inamovibilidade 
~ Máxima relação ~ Elevação dos próprios benefícios: aumento dos 

investime11tos/custeio dispê11dios de custeio. 

~ Eficácia 11a alocação dos recursos ~ Alocações clientelistas de recursos 
~ Gestão eficiente: baixos recursos de ~ Gigantismo e burocracia: altos cursos de tra11sação. 

transação. 
~ Corrupção zero: co11formidade ~ Corrupção e11dêmica: práticas condenáveis 

absoluta decorre11tes. 

~ Transparê11cia, mtegridade das contas ~ Auditoria "sob co11trole": 11omeação interna dos 
e auditoria rigorosa e indepe11dente. juízes dos TribUilais de Contas, compromete11do 

indepe11dência. 
~ Carga tributária: ~ Carga tributária 

• Sob limites e co11trole. • Permane11teme11te pressionada para cima 

• Compatível com beneficios sociais • Insensibilidade á relação be11efícios/custos. 
efetivamente gerados e precebidos 

Fonte: Rossetti e Andrade (2011, p. 564) 
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3 .2.2 Integrando Govemança no setor público e Govemança Corporativa 

As mesmas dimensões aplicadas pelo ffiGC podem ser utilizadas pelo setor público. As 

recomendações do IBGC visam atingir um estado de transparência, equidade, accountability e 

responsabilidade corporativa ou princípios (ffiGC, 2009, p.l9). Estes princípios também 

podem ser transformados em dimensões a serem seguidas num modelo de maturidade 

(BRAMONT, 2012 p.76). 

O estudo número 5 do International Federation of Accounts analisa que o setor público é 

complexo, com diversos tamanhos e formatos organizacionais (SLOMSK1,2008, p.138) e as 

suas entidades não operam com uma estrutura legislativa comum (IFAC,2001, p.2).0s 

princípios de govemança no setor público podem ser derivados em um grupo ou dimensões de 

recomendações focado na responsabilidade do foco governante e na direção a ser seguida para 

confirmar a efetiva govemança. 

Quadro 5: Princípios e dimensões da IFAC 
Estruturas e processos Rede de controles Relatórios de gestão 

organizacionais bem externos 

definidos 

• Responsabilidade ~ Gestão de risco • Relatórios anuais 

estatutária em prestar conta ~ Auditoria interna • Uso de normas contábeis 

• Responsabilidade em • Comitês de auditoria apropriadas 

prestar contas pelo dinheiro • Controle interno • Medidas de desempenho 

público 
~ Orçamento • Auditoria externa 

• Comunicação entre partes • Administração financeira 
interessadas 

• Treinamento de pessoal 

• Papéis e responsabilidades 

Fonte: IFAC, (2001, pg. 14-20). 

Utilizando este modelo e com o objetivo de evidenciar práticas de boa govemança em 

entidades vinculadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

realizou-se em 2009 uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, delineada como 
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bibliográfica e documental. Desta pesquisa criou-se também um resumo de melhores práticas, 

conforme Anexo 1. 

Estas recomendações do estudo 13 do IF AC (200 1) mesmo sendo direcionadas ao setor 

público exigem ajustamentos à realidade brasileira para um modelo de governança, como no 

caso da dimensão "Estrutura e Processos organizacionais" em que sugere equilíbrio entre 

executivos e não executivos, o que não se aplica á nossa realidade. No Brasil o Presidente da 

República tem prerrogativa para escolher e nomear seus diretores e ministros (MELLO, 2006, 

p.98) 

Da mesma forma, as políticas salariais ocorrem por determinação constitucional e legal, e não 

por conselhos ou comissões conforme recomenda o IF AC (MELLO, 2006, p. 98). Contudo, as 

boas práticas, mesmo inexistindo legislação mandatária que obrigue as entidades adotar 

estruturas sólidas de governança (TCU, 2008, p.4) elas são descritas neste estudo, já que em 

muitos casos a base legal foi mudada .para se adaptar. 

3.3 GOVERNANÇA REGULATÓRIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA: 

APROXIMAÇ.ÕES E AFASTAMENTOS 

Os conceitos de governança regulatória e de governança corporativa envolvem características 

distintas, porém correlacionadas. Enquanto a governança corporativa enfatiza a formulação de 

estruturas de controles (internos e externos), códigos de ética e conduta, gerenciamento de 

riscos e accountability plena, a governança regulatória tem como base a necessidade de regrar 

o comportamento discricionário do governo, mediante um ambiente regulatório transparente e 

previsível, sustentável no tempo. O conceito de governança corporativa vincula-se com aos 

seguintes pontos: no interesse de quais partes e de quem a organização é gerida? Como 

assegurar de que seja conduzida no interesse do detentor dos "direitos de propriedade"? (no 

setor privado os acionistas e no setor público os contribuintes e os cidadãos). Segundo o 

neoinstitucionalismo econômico as organizações (inclusive públicas) são capazes de 

"conflitos de agência", ou seja, a quebra da "fidelidade" entre "agentes' (gestores) e seus 

"principais" (donos), a partir da qual os gestores passam a buscar seus interesses próprios ou 

se deixam capturar por outros interesses que não aqueles dos principais (MARTINS, 2012, 

p.27)". Estes interesses podem ser divergentes. Enquanto os contribuintes ou proprietários 

outorgantes desejam serviços públicos de qualidade pagando menos impostos os agentes, os 
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servidores das agências reguladoras (os outorgados) desejam aumentar seus beneficios 

pressionando os gastos públicos. (ROSSETTI e ANDRADE, 2011, p.564) 

Governança corporativa implica em se criar instâncias internas e externas (conselhos 

consultivos, conselhos de administração, conselhos de auditoria, órgãos de correição e 

controle) para dar o direcionamento (propósitos, resultados, iniciativas) e controlar no sentido 

de verificar se a organização está se conduzindo na direção definida. Trata-se de um controle 

muito mais estratégico do que operacional (gestão). 

O conceito de govemança regulatória difere da governança corporativa. Para Correa (2006) 

refere-se a govemabilidade para a aplicação de leis e contratos pelos órgãos reguladores; é um 

importante componente de risco regulatório. Conforme Barbosa (20 11) consiste nas regras e 

as práticas que regem o processo regulatório, a sistemática de interação entre os atores 

envolvidos e o desenho institucional no qual estão inseridas as agências reguladoras. 

O direcionamento da governança regulatória vincula-se a propósitos relacionados à regulação 

econômica, fomento, qualidade de serviços, direito de consumidores, resultados em relação a 

estas dimensões; preocupa-se com o risco de captura com interferências em sua autonomia 

decisória e econômica. Atualmente, um de seus principais instrumentos é a Análise de 

Impacto Regulatório - AIR. 

Para o TCU (2011, p.1), governança regulatória são as regras e as práticas que regem o 

processo regulatório, a sistemática de interação entre os atores envolvidos e o modelo 

institucional no qual estão inseridas as agências, bem como os meios e instrumentos utilizados 

pelos reguladores em prol de uma regulação eficiente, transparente e legítima. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define o conceito com clareza: 

O termo govemança regulatória deve ser entendido no âmbito do Programa como o 
conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que 
interferem ou refletem a maneira como a ANVISA será dirigida, administrada ou 
controlada. O termo inclui também o estudo sobre as relações entre os diversos 
atores envolvidos, os stakeholders, e os objetivos pelos quais a instituição se orienta 
no processo de regulamentação (ANVISA, 2008, p.9). 

Uma das tentativas de medir os níveis de govemança regulatória das agências brasileiras foi 

feita por Correa et al. (2006). Os autores construíram indicadores para analisar o nível 

govemança regulatórios das 21 agências regulatórias de infraestrutura, composto por quatro 

subíndices ou dimensões: accountability, autonomia, processo decisório e fontes de recursos 
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próprios. F oram utilizadas oitenta e três questões na definição do Índice de Govemança 

Regulatória (IGR). O questionário foi submetido aos dirigentes das 21 agências pesquisadas. 

A Anatel obteve o maior índice, com nota O, 726, numa escala de zero (O) a um (1 ). Em 

seguida vem a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que obteve índice 0,705. A 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) obteve índice 0,662. Os autores concluíram que pelo 

menos para a govemança regulatória vale a experiência. As agências mais antigas - Anatel, 

Aneel e ANP - da 1 a geração entre 1996 e 1997, facadas na regulação econômica da 

infraestrutura foram as melhores avaliadas; da mesma forma concluem que as agências 

federais obtiveram resultados superiores que as estatais e municipais. 

[ ... ] As boas práticas de governança corporativa, portanto, não devem ser vistas 
como um fim em si mesmo ou como o objetivo das organizações, mas sim como 
uma configuração eficaz para resolver conflitos e exigências para que as empresas 
atuem adequadamente e para promover o fortalecimento do ambiente empresarial. A 
mesma lógica deve ser considerada para organizações não empresariais. (FONTES 
FILHO, 2003, p.263) 

O termo Govemança regulatória abrange outros atores, afora as agências reguladoras como os 

ministérios a que são vinculadas, conselhos e outros entes envolvidos bem como os meios e 

instrumentos utilizados pelos reguladores para uma regulação eficiente, 

A govemança das agências abrange o aspecto da liderança, da condução da organização e de 

sua capacidade de dirigir, controlar estrategicamente e monitorar o mercado regulado 

conforme seus propósitos ou missão organizacional. 

Estes princípios de govemança corporativa praticamente se repetem em autores que tratam de 

govemança para o setor público: transparência, equidade, cumprimento das leis, prestaç.ão de 

contas e conduta ética (MATIAS-PEREIRA, 2009), integridade e responsabilização 

(RELATÓRIO CADBURRY, 1992), 

É oportuno ressaltar, entretanto, que a gestão pública não pode ser considerada 
apenas por critérios da esfera privada, sob pena de comprometer a própria 
capacidade transformadora e democratizante das reformas de Estado (MA TIAS
PEREIRA, 2010, p.124). 

Conforme o TCU (2012, p.23) "esses mesmos princípios (de govemança corporativa) também 

aparecem na legislação pública federal há muito tempo, às vezes com outros nomes, mas com 

o semelhante conteúdo conceitual"; 

• Planejamento e controle (DL200/1997, art. 6°); 



• Transparência e publicidade (CF, art. 37 e LRF); 

,. Moralidade (CF, art. 3 7); 

• Impessoalidade (CF, art. 37); 

,. Economicidade (CF, art. 70); 

• Legalidade (CF, arts. 37 e 70); 

_. Legitimidade (CF, art. 70); 

• Eficiência (CF, art. 37); 

• Eficácia e efetividade (L10180/, arts. 7°, III, 20, 11) e outros. (TCU, 2013, p. 24). 
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A aplicação dos princípios básicos e recomendações de govemança corporativa ao setor 

público devem ser feita de forma cautelosa, não mediante uma adaptação direta, face à 

complexidade e às características específicas desses setores, mas aproveitando o 

conhecimento acumulado (RUBENS FILHO, 2004; MA TIAS-PEREIRA, 2010). 
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4 GOVERNANÇA NAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

4.1 AS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL 

As agências reguladoras foram a grande inovação institucional do setor público após o 

processo de redefmição do papel do Estado promovido pelo governo F emando Henrique 

Cardoso, decorrente durante reformas de origem neoliberal ocorridas nos anos 90. Trata-se de 

autarquias especiais independentes, atuando como entidades autônomas em relação ao poder 

central, sendo detentoras de independência decisória. Esta autonomia decisória em relação ao 

Executivo existe justamente com o objetivo de garantir decisões imparciais e meramente 

técnicas, trazendo beneficios à govemança da atividade regulatória (GUERRA, 2012, p.119). 

Relatório da OCDE (2008, p.6) que descreve o momento de criação das agências reguladoras 

no Brasil confirma que: 

O Brasil alcançou um elevado patamar de desenvolvimento econômico, e, como 
consequência, tem a necessidade de fortalecer os fundamentos institucionais, 
voltados para uma economia com base no mercado. Depois de um longo período de 
intervenção do Estado, o país experimentou uma mudança em direção à 
liberalização e privatização no início dos anos 90. O Plano Real criou um ambiente 
mais favorável para a reforma regulatória com maior abertura econômica, reformas 
institucionais e inflação estável. A estrutura da concorrência foi modernizada com a 
Legislação de 1994. Nesse contexto, diversas agências reguladoras foram 
estabelecidas. 

O formato institucional que serviu de base para a criação das agências reguladoras brasileiras 

apresenta certas particularidades em comum, que as caracteriza de outras organizações 

públicas e deve ser considerado para discussão de sua govemança: 
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Quadro 6 Caractenstlcas das agenctas reguladoras 
Características Descrição 

Origem Reforma regulatória da década de 90. 

Normatização e regulamentação, permissão, fiscalização e 

Atividades regulatórias controle, autorização e licença, definição de tarifas, imposição 

Direção 

Nomeação 

Escolha de presidente 

de sanções e penalidades. 

Colegiada, com um presidente. 

Indicação pelo presidente da República, com sabatina no 

Senado. 

Presidente da República 

Decisões sobre matéria Em regime colegiado por maioria 

regulatória 

Independência técnica e Vedação a demissão ad nutum 

decisória 

Procedimentalização 

Baseada em mandato fixo estável na autonomia administrativa e 

financeira 

Previsões gerais na Lei do Processo Administrativo (Lei n° 

9.874/99) com tendência a excesso de procedimentos. 

Diversas previsões para realização pelas agências com 

Audiências e consultas uniformização prevista no PL n° 3.337/2004. 

públicas 

Ministérios supervisores com poucas condições para o 

acompanhamento. Eventuais convites aos dirigentes para 

Controle pelo Executivo participação em comissões do Congresso. Envio formal de 

e Legislativo Relatório de Gestão ao Tribunal de Contas da União (TCU). 

Apresentação de relatórios de atividades prevista no PL.n° 

3.337/2004. 

Relação com defesa da Relação conflituosa prevista para determinadas agências com 

concorrência articulação prevista no PL. N° 3.337/2004. 

Reclamações dos Ouvidorias em algumas agências recebem e encaminham as 

agentes envolvidos e reclamações aos dirigentes. Independência e extensão a todas as 

cidadãos agências previstas no PL .. N° 3.337/2004. 

Fonte: Adaptado de Ramalho (2009, pp. 152-153). 
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Segundo o Banco Mundial durante o quarto encontro do African Forum for Utility 

Regulation, citado pela Confederação Nacional da Indústria, o sucesso das agências 

reguladoras procede: 

O sucesso das agências reguladoras decorre (Banco Mundial, 2003 ): 

i.Da definição clara e do respeito à autoridade e a independência das agências 
reguladoras; 

ü.Da transparência no processo de atuação das agências reguladoras, seus princípios e 
abordagens; 

iii.Do reconhecimento, na configuração do modelo regulatório, da capacidade e dos 
recursos limitados para a realização das atividades de regulação; 

iv.Da definição de uma estrutura das agências reguladoras competente, equilibrada, 
independente e orientada para a formulação de políticas; 

v.Da efetiva utilização de habilidades técnicas e administrativas para execução das 
tarefas das tarefas das agências reguladoras; e 

vi.De um conjunto claro e racional de políticas e procedimentos na formulação de 
decisões pelas agências reguladoras 

Antes do estudo específico das agências reguladoras, o primeiro estudo técnico visando obter 

conhecimento estruturado para desenvolvimento de metodologia para avaliação de estruturas 

de governança no setor público situa-se em 2008 mediante levantamento de natureza 

operacional (TCU, 2008, p.l). Para tal foram utilizadas as melhores práticas de governança e 

normas internacionais de auditoria interna tais como: 

• Normas Internacionais para o Exercício Profissional da Auditoria Interna do Institute of 

Internai Auditors (IAA). 

• O Estudo 33 de Governançano setor público do IAFC. 

-• A 3a versão do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do ffiGC. 

• A resolução CFC n° 986/2003 que trata do exercício da Auditoria Interna. 

Dentre as diversas recomendações feitas pelo TCU destaca-se a garantia de independência do 

controle interno, a elaboração de uma política para objetividade e delimitação de atuação dos 

trabalhos dos auditores internos. 

Posteriormente foram realizadas diversas auditorias de natureza operacional já nas agências 

reguladoras com o objetivo de avaliar a atuação dessas autarquias no cumprimento de suas 

atividades-fim tais como fiscalização e normatização visando o pleno atendimento de serviços 

públicos regulados. (TCU, 2010, p.1). Do resultado dessas auditorias surgiu a obrigação do 

cumprimento da decisão normativa n° 119 de 18 de janeiro de 2012 mediante o subitem 

"Estrutura de govemança e de autocontrole da gestão" em que o responsável pelo órgão 
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apresenta a estrutura orgânica de governança, os mecanismos de controle interno para o 

alcance dos objetivos e a forma de remuneração dos integrantes. Também são informadas 

estruturas externas de governança (Conselhos) e o sistema de correição (Corregedoria). 

Em paralelo, dentro do 3° levantamento de govemança de Tecnologia da Informação (TI) 

realizado em 2012 com o objetivo de avaliar o desempenho governamental nesta área, 

incluiu-se pela primeira vez a questão "Capacidade em Liderança da Alta Administração" no 

levantamento bianual de governança de TI, que avaliou a estrutura básica de governança 

corporativa na administração pública federal, incluindo-se aí agências reguladoras (TCU, 

2012). 

4.2 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 
DAS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS 

Para entendermos quais as práticas de governança atualmente adotadas e evidenciadas pelas 

agências reguladoras no Brasil vamos recorrer ao relatório de gestão anual cobrado pelos 

órgãos de controle. Cumprindo a Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União - TCU 

n° 119 de 2012, os entes da administração pública federal (denominados de unidades 

jurisdicionadas, conforme sua natureza jurídica), dentre eles as agências reguladoras federais, 

devem encaminhar um relatório de gestão anual para este órgão no final do exercício. Ele tem 

como objetivo relatar as práticas reais de gestão ocorridas no período considerado e permite 

uma visão completa aos órgãos de controle conforme a art. 1°, inciso ll, da IN TCU n° 

63/2010. 

Dentre os vários elementos deste relatório consta o de "estrutura de governança e de 

autocontrole de gestão" que tem como objetivo evidenciar a estrutura de governança da UJ, 

explicitando as instâncias dessa estrutura e o funcionamento do sistema de controle interno, e 

considera os seguintes elementos: 

a) Ambiente de controle; 

h) Avaliação de risco; 

c) Atividades de controle; 

d) Informação e Comunicação; 
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e) Monitoramento. 

O enfoque desta governança é a estrutura organizacional dos controles internos, os riscos e os 

mecanismos seguidos para garantir o alcance dos objetivos planejados pelo órgão. Trata-se de 

informações públicas transparentes, que são disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão. 

O preenchimento e o envio do relatório de gestão pelos responsáveis pelas agências são 

obrigatórios ficando sujeitos à aplicação de multa e outras penalidades 

Devem constar também as estruturas externas de govemança, tais como auditoria 

independente, conselhos externos, etc. 

A consolidação dos resultados informados por todas as agências reguladoras federais permite 

uma avaliação entre elas, conforme quadro abaixo: 

Quadro 7: Resultado geral da avaliação do sistema de controles internos das agências 
reguladoras federais 

Resultado geral da avaliação do sistema de controles internos das agências reguladoras federais 

Airibieiite de 'Conttote ANEEL ANP ANATEli ANVISA ANA ANS ANCJNE ANTT ANTAQ 'ANAC' 

I . •• 

1. A alta administração percebe os 
controles internos como essencíaís à 

4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 
consecução dos objetivos da unidade e dão 
suporte adequado ao seu funcionamento. 

2. Os mecanismos gerais de controle 

instituídos pela UJ são percebidos por 
4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 

todos os servidores e funcionários nos 
diversos níveis da estrutura da unidade 

3. A comunicação dentro da UJ é adequada 
4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 

e eficiente. 

4. Existe código formalizado de ética ou de 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 

conduta. 

5. Os procedimentos e as instruções 
operacionais são padronizados e estão 4 4 4 5 4 4 4 2 4 3 

postos em documentos formaís. 

6. Há mecanismos que garantem ou 

incentivam a participação dos funcionários 

e servidores dos diversos níveis da 
4 4 4 2 3 4 5 4 4 2 

estrutura da UJ na elaboração dos 

procedimentos, das instruções operacionais 

ou código de ética ou conduta. 

7. As delegações de autoridade e 

competência são acompanhadas de 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 

defmições claras das responsabilidades. 



8. Existe adequada segregação de funções 
nos processos e atividades da competência 

daUJ. 

9. Os controles internos adotados 
contribuem para a consecução dos 
resultados planejados pela UJ. 

Avaliação de risco 

10. Os objetivos e metas da unidade 
jurisdicionada estão formalizados. 

11. Há clara identificação dos processos 
críticos para a consecução dos objetivos e 

metas da unidade. 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos 
riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, 
bem como a identificação da probabilidade 
de ocorrência desses riscos e a consequente 
adoção de medidas para mitigá-los. 

13. É prática da unidade a defmição de 
níveis de riscos operacionais, de 
informações e de conformidade que podem 
ser assumidos pelos diversos níveis da 

gestão. 

14. A avaliação de riscos é feita de forma 
contínua, de modo a identificar mudanças 
no perfil de risco da UJ ocasionadas por 
transformações nos ambientes interno e 

externo. 

15. Os riscos identificados são mensurados 
e classificados de modo a serem tratados 
em uma escala de prioridades e a gerar 
informações úteis à tomada de decisão. 

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas 
que sejam decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade. 

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é 
prática da unidade instaurar sindicância 
para apurar responsabilidades e exigir 
eventuais ressarcimentos. 

18. Há norma ou regulamento para as 
atividades de guarda, estoque e inventário 
de bens e valores de responsabilidade da 

unidade. 

Procedimentos de Controle 

19. Existem políticas e ações, de natureza 
preventiva ou de detecção, para diminuir os 
riscos e alcançar os objetivos da UJ, 
claramente estabelecidas. 

20. As atividades de controle adotadas pela 
UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano 

34 

4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 

4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 

ANEEL ANP ANATEL ANVISA ANA ANS ANCINE ANTI ANTAQ ANAC 

5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

2 3 4 2 3 3 5 2 3 3 

2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 

2 3 2 2 1 2 4 2 3 3 

2 3 4 4 2 4 2 3 3 

4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 

5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 

ANEEL ANP ANATEL ANVISA ANA ANS ANCINE ANTI ANTAQ ANAC 

4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
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de longo prazo. 

21. As atividades de controle adotadas pela 
UJ possuem custo apropriado ao nível de 

3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
beneficios que possam derivar de sua 

aplicação. 

22. As atividades de controle adotadas pela 

UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
4 3 4 4 3 4 4 4 

diretamente relacionadas com os objetivos 
3 3 

de controle. 

Informação e Comunicação ANEEL ANP ANA TEL ANVISA ANA ANS ANCINE ANTT Al;-TTAQ ANAC 

23. A informação relevante para UJ é 

devidamente identificada, documentada, 
4 4 4 4 5 5 4 

armazenada comunicada 
5 4 3 

e 
tempestivamente às pessoas adequadas. 

24. As informações consideradas relevantes 
pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 
para permitir ao gestor tomar as decisões 

apropriadas. 

25. A informação disponível para as 

utúdades internas e pessoas da UJ é 
4 4 4 2 4 4 4 3 

apropriada, tempestiva, atual, precisa 
4 4 

e 

acessível. 

26. A Informação divulgada internamente 
atende às expectativas dos diversos grupos 

e indivíduos da UJ, contribuindo para a 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 

execução das responsabilidades de forma 

eficaz. 

27. A comunicação das informações 

perpassa todos os níveis hierárquicos da 
UJ, em todas as direções, por todos os seus 

3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 

componentes e por toda a sua estrutura. 

Monitoramento ANEEL ANP ANATEL ANVISA ANA ANS ANCINE ANTI ANTAQ ANAC 

28. O sistema de controle interno da UJ é 

constantemente monitorado para avaliar 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 

sua validade e qualidade ao longo do tempo 

29. O sistema de controle interno da UJ 
tem sido considerado adequado e efetivo 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 

pelas avaliações sofridas. 

30. O sistema de controle interno da UJ 
tem contribuído para a melhoria de seu 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 

desempenho. 

Fonte: Adaptado dos relatórios de gestão 2012 da ANEEL, ANP, ANATEL, ANVISA, ANA, 
ANS, ANCINE, ANTT, ANTAQ e ANAC. 

A consolidação das estruturas de govemança descritas nos contratos de gestão das agências 

reguladoras federais responde à terceira questão a ser preenchida pelo trabalho: "Quais as 
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práticas de govemança que são adotadas e evidenciadas pelas agências reguladoras no 

Brasil?" Conforme demonstrado permanecem as práticas do tradicional modelo burocrático 

weberiano com ênfase na função controle ou redes de controle conforme o IFAC (2001). 

4.3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E DE TI 

Outro indicador para govemança nas agências reguladoras é pela análise de sua govemança 

de TI. Desde 2007, o TCU realiza um levantamento de govemança de TI na administração 

pública federal mediante um questionário de 39 perguntas, contando com a participação de 

25 5 instituições, dentre elas as agências reguladoras, o que acabou resultando no Acórdão 

1.6.03/2008-TCU plenário. 

Em 201 O foi realizado novo levantamento com 30 perguntas com a participação de 301 

instituições com base no questionário de Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GESPÚBLICA) e no modelo Control Objectives for Information and 

Related Technology 4.1 (Cobit 4.1 ), framework adotado internacionalmente para govemança 

de TI. 

No mesmo ano, o TCU realizou o levantamento de govemança de Tecnologia da Informação 

(TI)- Ciclo 2012 que faz parte de um processo de trabalho realizado a cada dois anos, com o 

objetivo de seguir e manter base de dados atualizada com a situação de govemança de TI na 

Administração Pública Federal (APF). Neste questionário foi incluída a questão "Capacidade 

em Liderança da Alta Administração" que avaliou a estrutura básica de govemança 

corporativa na APF, incluindo .. se as agências reguladoras. 

Neste questionário incluiu-se uma questão (Ql. 1) avaliando a estrutura básica de govemança 

corporativa, questão esta que não existia no questionário de 2010: "em relação à govemança 

corporativa, a Alta Administração da Instituição"? 
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Quadro 8: Questionário de Govemança de TI 2012 
1. Liderança da Alta Administração 

Q 11 a - se responsabiliza pelo estabelecimento e pelo cumprimento das políticas corporativas. 

Q 11 b - conta com um conselho independente (ou instância similar) que representa os interessados 

externos à instituição (especialmente os cidadãos brasileiros) e que avalia a consistência das 

estratégias propostas e a qualidade dos resultados alcançados. 

Q 11 c -criou mecanismos que garantem a execução periódica de auditorias externas e 

independentes como forma de avaliar os seus controles internos. 

Q11c1- Em 2010/2011 houve uma auditoria externa de controles internos 

Q 11 c2 -Em 2010/2011 houve mais de uma auditoria externa de controles internos 

Q 11 d - designou formalmente um comitê de direção estratégica para auxiliá-la nas decisões 

relativas às diretrizes, estratégias, políticas e no acompanhamento da gestão institucional. 

Q 11 e - monitora continuamente a instituição para avaliar se os papéis e as responsabilidades estão 

bem defmidos, bem distribuídos e bem compreendidos. 

Q 11 f- adota um código de ética 

Q 11 f1 - aprovou e publicou um código de ética 

Q11f2- investiu na sua divulgação em 20/11/2012 

Q11f3- monitorou o seu cumprimento em 20/11/2012 

Q 11 G - nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição 

Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é; (O) nenhuma; 

(O)baixa; (O)média; (o)alta. 

Fonte: TCU (2012 pg. 48) 

Uma das razões desta inclusão é que a nova versão do framework, o COBIT 5 separa a 

govemança da gestão e inclui govemança corporativa resultado apresenta então a capacidade 

de liderança da alta administração e não apenas TI, conforme gráfico: 
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Figura 1: Capacidade em "Liderança da Alta Administração" 

Capacidade em "Liderança da Alta Administração" (n=337) 
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Dimensão avaliada e capacidade nessa dimensão 

Fonte: TCU (2013, p. 23-25) 

Questão 1.1 (Q 11: peso em D 1 =5% ). Essa questão, que não existia no questionário 
de 2010, avaliou a estrutura básica de governança corporativa das instituições, aqui 
considerada como sendo a capacidade da alta administração em assumir a 
responsabilidade pelo estabelecimento e cumprimento de políticas corporativas, a 
adoção de mecanismos de avaliação independente, como conselho de interessados 
externos e auditorias externas, a adoção de mecanismos de direção e monitoração 
corporativas e a adoção de código de ética. 
Apenas 22% dos dirigentes máximos declararam estar na faixa aprimorada de 
capacidade em governança corporativa. A maioria das instituições respondentes está 
na faixa inicial de capacidade nessa questão ( 42%), o que sugere elevado risco de 
descumprimento da atribuição inerente aos designados ao exercício da alta 
administração (p.ex. Constituição FederaV88, art. 84, ll; Decreto-lei no 200/1967, 
arts. 6°, 12, 15 e 19). Essa vulnerabilidade sugere que novos levantamentos devem 
aprofundar o estudo da govemança corporativa nas instituições federais e do 
.impacto sobre sua eficiência. (TCU, 2013, p. 23-25). 

Neste novo modelo, "na essência da dimensão govemança corporativa e de ti, a alta 

administração é a única responsável pelo estabelecimento dos processos de liderança, cujo 

objetivo é dirigir os esforços da instituição para a obtenção de resultados em beneficio da 

sociedade" (TCU, 2012, p.23). Este resultado decepcionante alçou preocupação ao órgão de 

controle visto que representa risco elevado de descumprimento da atribuição de competência 

da alta administração da administração pública federal. 

Ainda em 2012, conforme já citado, o TCU realizou levantamento para avaliação de riscos, 

elemento essencial de govemança, constatando "a necessidade de um longo caminho de 

aprimoramento a ser percorrido para que essas entidades apresentem uma gestão de riscos 

compatível com as exigências de suas áreas de negócio." (TCU, 2012, p. 25). 
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Em 2013 o TCU instituiu grupo de trabalho para propor um documento básico para 

concretizar referências iniciais para os trabalhos de auditoria operacional de governança. 

Resultou deste esforço um documento denominado "Referencial básico de governança 

aplicável a órgãos e entidades da administração pública" que propõe princípios, diretrizes e 

níveis de análise para órgãos e entidades da administração pública. Segundo o órgão, este 

referencial será utilizado em ações de melhoria de processo e auditorias operacionais de 

controle. Para cada um dos componentes dos mecanismos de govemança foi feita breve 

descrição e identificadas práticas. 

Existem ainda outras práticas recomendadas para as agências reguladoras por organismos 

multilaterais como a OCDE e de instituições de controle, tais como o TCU que também se 

aplicam à govemança de agência devido a sua sobreposição. Estas práticas foram 

recomendadas na govemança regulatória, já citada, e visam à função regulatória, ou seja, a 

sustentabilidade do mercado, analisando a autonomia decisória e orçamentária 

(financiamento), o processo regulatório e outros fatores que provocariam o aumento do 

denominado risco regulatório, tais como intervenções governamentais que inibam 

investidores que pretendam atuar no mercado regulado ou afetem o valor de um ativo. 
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5 PROPOSTA DE MODELO PRELIMINAR 

Novos modelos como o de governança pública não significam modelos de ruptura com os 

anteriores como o tradicional burocrático, a administração pública gerencial e o governo 

empreendedor, compartilhando características essenciais (SECCHI, 2009). Para SECCHI o 

movimento da govemança pública se manifesta como um modelo relacional porque oferece 

uma abordagem diferenciada de conexão entre o sistema governamental e todo ambiente que 

circunda o governo (SECCI, 2009). 

Este modelo, apresentado a seguir, traz como análise a justificativa da importância do critério 

e sua propriedade e utilidade na análise da governança das agências. Com base na literatura 

analisada anteriormente, as principais características das agências reguladoras no Brasil a 

considerar na avaliação do modelo são (FIGUEIREDO, 2006, p. 85; PRO-REG, 2010, p.137; 

GUERRA, 2012, p.118). 

a. Relativa autonomia fmanceira, 

b. Independência ou Autonomia decisória, 

c. Especialização ou capacidade técnica 

d. Poderes normativos, fiscalizatório (poder de polícia) e sancionatório, 

e. Modo de nomeação de seus dirigentes. 

Assim, com base no referencial - sintetizado no modelo de convergência proposto pelo TCU, 

e propostas adicionais - e o cotejamento com as .características das agências reguladoras 

federais, foi elaborada a tabela seguinte com a descrição e avaliação da aplicabilidade das 

práticas de govemança propostas, juntamente com sua justificativa teórica e prática. 

Essas análises permitem evidenciar aspectos de govemança das agências que precisam ser 

explorados e futuramente compor um modelo de avaliação da situação dessa govemança não 

sendo objetivo deste trabalho. 

Uma estratégia para construção deste modelo relaciona! e cumulativo consiste em identificar 

as disfunções específicas da .govemança e transformá-las em ações pontuais para mitigá-las 

mediante a adoção de boas práticas, conforme tabela: 
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Quadro 9 - Boas práticas de govemança nas agências reguladoras 

Disfunções Boas práticas de governança nas agências 
reguladoras 

Déficit de democracia e paradoxo da autonomia ou do insulamento burocrático Prática 1 - Estimular a participação social 
das agências (MONTEIRO, 2008); 

Prática 2 - Estabelecer e manter Accountability e 

Heterogeneidade entre as reguladoras na forma de relacionamento com Transparência junto aos cidadãos 

interessados, no suporte ao controle social e na divulgação e na transparência de Prática 3 - Garantir a autonomia administrativa, 

suas ações (TCU, 2014); financeira, funcional e Independência decisória das 
agências. 

Os ministérios vinculadores não dispunham de metodologias sistematizadas e 
instituídas formalmente para avaliar o desempenho das reguladoras Prática 4- Fortalecer os conselhos 

(TCU, 2014); Prática 5 - Padronizar processos de indicação, 

Capacidade em govemança corporativa nas instituições federais na faixa inicial 
nomeação, seleção e mandato dos dirigentes. 

(TCU, 2013)~ Prática 6 - Avaliar o grau de satisfação das partes 

Grande heterogeneidade no papel das ouvidorias (TCU 2014); 
interessadas da regulação. 

Falhas de mercado (concorrência imperfeita, extemalidades, assimetria de 
Prática 7 - Estabelecer um alinhamento 

informação, situações de risco moral entre outras)- (DASSO JR, 2012); 
transorganizacional na rede de govemança 

Déficit de capacidade institucional das agências reguladoras - (DASSO JR, 
Prática 8- Focar em resultados para o cidadão 

2012); 
Prática 9 - Capacitar os membros da diretoria 

Alta complexidade e tecnicidade das matérias submetidas à opinião pública colegiada e da gestão operacional. 

(RODRIGUES, 2011). 
Prática 10 - Estabelecer sistemas eficientes de 
avaliação de desempenho 

Prática 11 - Estabelecer compromisso com códigos de 
conduta e valores éticos · 
Prática 12 - Consolidar e publicar estruturas de 
govemança intema e externa 

Prática 13 - Promover a cultura de gestão de riscos e 
controle interno 
Prática 14- Fortalecer a auditoria íntema 

Prática 15- Fortalecer e padronizar as ouvidorias nas 
agências reguladoras 

Prática 1 - Estimular a participação social 

Prática de enorme importância para o aumento da govemança Segundo a Constituição 

Federal no seu artigo 1 o, parágrafo único "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição". O povo é o 

"principal", a maior parte interessada, quem deve utilizar maiores mecanismos de participação 

social. Uma recente pesquisa de ·utilização de medidas de resolução de conflitos via 

extrajudicial de serviços regulados por agências reguladoras, revela em grande medida a falta 

de conhecimento dos cidadãos dos seus direitos de consumo (MINISTÉRIO DA WSTIÇA, 

2013, p. 11). Conforme já mencionado na introdução deste trabalho, apenas 2% dos 

entrevistados pela pesquisa acionam as agências como meio preferencial de reclamação de 
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seus direitos como consumidor de serviços regulados, seja por falta de conhecimento, seja por 

falta de interação. Três problemas se tomam evidentes: (i) pouco/baixo conhecimento dos 

consumidores sobre mecanismos alternativos de resolução de conflitos; (ii) falhas na 

estruturação dos canais de acesso às agências reguladoras - sites e ouvidorias e (iii) falta de 

interação entre os órgãos de proteção dos direitos do consumidor (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2013, p. 61). 

Durante auditoria operacional realizada entre julho de 2009 e julho de 201 O, o TCU detectou 

vários na govemança das agências reguladoras e, dentre os achados destacam-se a 

heterogeneidade no apoio ao controle social e no relacionamento com partes interessadas, 

dentre outras. 

O fornecimento dos serviços públicos regulados, entre outros serviços visa atender às 

demandas de direitos fundamentais. Esta prática visa motivar, manter e avaliar um modelo de 

participação social, no qual se solicite o envolvimento dos usuários, da sociedade e demais 

partes interessadas na definição de prioridades. 

De acordo com a OCDE "na estrutura atual existem lacunas claras, no que se refere a garantir 

uma plena prestação de contas no sentido social, e ressegurar aos cidadãos que os reguladores 

irão defender os interesses públicos, as necessidades do consumidor e a perspectiva individual 

do .cidadão" (OCDE, 2008). A ANVISA criou um interessante Indicador de Participação 

Social - IP A e os temas abrangidos são consultas públicas, audiências públicas, conselho 

consultivo, câmaras técnicas e setoriais e participação e atendimento ao usuário individual 

(ANVISA, 2012.p.85). 

Esta prática atende a necessidade de criação de mecanismos eficientes de inclusão do usuário 

de serviço regulado no processo das agências. 

Seu cumprimento permite o estabelecimento e divulgação de canais de comunicação e 

consulta com as diferentes partes interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas as 

características e possibilidades de acesso de cada público-alvo. 

O relacionamento das agências não se limita evidentemente ao ministério vinculado nem ao 

estimulo ao cidadão usuário dos serviços .públicos regulados. Necessita engajar todas as partes 

interessadas de forma clara e abrangente e estimular mecanismos de comunicação mediante 

redes interorganizacionais de govemança. A boa imagem da agência reflete diretamente a 
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credibilidade, a legitimidade popular da instituição, a confiança da população e melhora a sua 

reputação. 

O Banco Mundial (2006) cita outras partes que devem participar ao afirmar que "os aspectos 

externos da governança das agências reguladoras referem-se à sua relação com autoridades 

políticas e reguladoras, como o Poder Executivo, o Poder Legislativo e outras agências 

reguladoras. 

Outra maneira de se estimular a participação popular seria a disponibilização dos resultados 

da consulta pública nos sítios das agências na Internet, conforme proposta no Projeto Lei n° 

3.337 de 2004 do deputado Picciani, posteriormente arquivado pela Presidência: 

Art. 7° Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de 
participação dos interessados nas decisões a que se referem os arts. 4° e 5° deverão 
ser disponibilizados em local especificado e no sítio da Agência Reguladora na 
Internet, com a indicação do procedimento adotado, sendo que a participação na 
consulta pública confere o direito de obter da Agência Reguladora resposta 
fundamentada, que poderá ser comum a.todas as alegações substancialmente iguais. 

Quando maior informação estiver disponível melhor será a governança. De acordo com o 

IBGE (2009) "quanto mais informação estiver disponível aos cidadãos, maior será a 

capacidade dos cidadãos de controlar a instituição pública para que cumpra seu papel e não 

sucumba a interesses privados." 

Audiências, consultas públicas, celebração de convênios, acordos, ajustes e contratos são os 

instrumentos utilizados para operacionalizar esta participação. Adicionalmente pode-se incluir 

o acesso ao "Portal da transparência do Governo Federal" ( CGU, 2014) e a Carta de serviços 

ao cidadão. Rodrigues (2011) propõe a simplificação dos termos técnicos e a instalação de 

centros de formação e informação aos usuários para as agências ofertarem capacitação à 

população sobre os seus direitos, deveres e formas de participação no processo regulatório. 
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Prática 2 - Estabelecer e manter accountability e transparência junto aos cidadãos e 

demais partes interessadas 

Segundo Matias-Pereira (2010) accountability leva a Alta Administração a "prestar contas dos 

resultados de suas ações, garantindo-se maiores transparência e exposição de políticas". A abordagem desta 

prática deve ser mais ativa, com uma comunicação clara e inteligível para a população. 

Os propósitos das agências reguladoras devem considerar, desde a lei de sua criação, práticas 

de transparência, inclusão da participação das partes interessadas e foco em resultados 

percebidos e legitimados pelos consumidores. 

O Banco Mundial enfatiza que: 

A transparência encoraja a adoção de um melhor conjunto de nonnas pelas agências, 
ajuda a reduzir o impacto das regulações promulgadas e evita a adoção de decisões 
arbitrárias. Além disso, melhora o seu gerenciamento reduzindo os custos das 
agências reguladoras- na medida em que facilita a.implementação e o cumprimento 
da regulação, uma vez que a compreensão das razões para a adoção da regulação e 
de seus efeitos estimula os agentes a cumpri-las de fonna espontânea. 

A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527 de 2011) levou a transparência e accountability a 

um patamar superior para a administração pública e no caso das agências reguladoras o 

dirigente deve enfatizar: 

• Transparência no processo de tomada de decisão. Já durante as primeiras auditorias nas 

agências o TCU recomendava que ANA, ANP, ANTT, Antaq, Anac e Anatel 

estabelecessem requisitos mínimos de transparência de seus processos decisórios (TCU, 

2011, p2). Posteriormente, segundo o TCU (20 14) "o nível de transparência do processo 

decisório em algumas reguladoras era insuficiente e prejudicava acompanhamento de suas 

ações pela sociedade". 

• Transparência no processo de fixação de preços do setor regulado. Este processo não pode 

.ser questionado quanto a sua legitimidade para não aumentar o risco regulatório. 

-• Transparência na formulação e alteração das regulações. 

A CNI (2004) recomenda a criação de um mecanismo claro e previsível para aprovação pelas 
agências reguladoras da transferência de concessões, permissões e autorizações; 
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A transferência de uma concessão depende de aprovação da agência encarregada de 
regular determinado setor. A fim de que se estimule a concessão de crédito aos entes 
regulados, é imprescindível que este processo seja claro e previsível, respeitando-se 
as exigências técnicas necessárias para a prestação de um serviço ou oferta de um 
produto de qualidade. 

• Transparência no acompanhamento de ações. O TCU recomenda razoabilidade nos 

prazos para disponibilização de resultados: "ANA, ANP, Aneel, ANTT, Antaq, Anac e 

Anatel estabeleçam em norma prazos razoáveis para disponibilização dos relatórios de 

análise das contribuições recebidas em audiências/consultas públicas" (TCU, 2011, p.2); 

• Publicação de relatórios periódicos de desempenho dos sistemas de govemança e de 

gestão. 

O Judiciário propõe utilização de uma política de divulgação para viabilizar esta 

transparência. 

Políticas de informação simples e objetivas poderiam auxiliar os consumidores a 
conhecer seus direitos para tomá-los efetivos, ao mesmo tempo em que reclamá-los, 
quando necessário, por meios extrajudiciais. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013, p. 
5). 

Mesmo parecer recomendam os órgãos de controle externo: "ANA, ANP, Aneel, ANTT, 

Antaq, Anac e Anatel estruturem políticas voltadas à ampla divulgação .de suas ações, 

mormente aquelas de maior apelo e impacto social, com foco e linguagem adequados" (TCU, 

2011, p. 2). 

Como bom exemplo a ser citado a ANVISA elaborou importante Indicador de Transparência 

- IT A, com os seguintes temas: os seguintes: acesso à informação, processo deliberativo, 

legislação sanitária, práticas regulatórias e controle e prestação de contas (ANVISA, 2012, p. 

85). 

Prática 3 - Garantir a autonomia administrativa, :fmanceira, funcional e a 

independência decisória. 

Uma das principais características das agências reguladoras é justamente a sua autonomia 

administrativa, financeira e técnica de forma a garantir que suas ações não cedam frente às 

interferências político-partidárias, restrição de fmanciamentos (orçamento). Contudo esta 

autonomia é relativa. Conforme Guerra (2012): 
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A independência assegura que os interesses dos consumidores, do mercado e de 
outras partes interessadas sejam apropriadamente considerados e mediados 
afastando o risco de captura de qualquer grupo de interesse e garantindo a 
govemança. Contudo ela se restringe às suas instâncias ou competências técnicas 
(GUERRA, 20 12). 

Autonomia não pode ser confundida com ausência de prestação de contas, como adverte 

Martins: 

Autonomia se aplica em duplo sentido: não intervenção, ou independência decisória 
em questões técnicas que requerem distância e blindagem contra certas 
interferências e interesses; e autossuficiênda de recursos, os meios (materiais, 
normativos, coercitivos, simbólicos etc.) necessários a manter as atividades 
regulatórias. 
Muitas entidades regulatórias evocam sua autonomia para reivindicar isenções de 
controle, como se a condição de autônoma não as obrigasse a prestar contas, no 
sentido de terem de ser accountable perante instâncias governamentais executivas, 
incluindo as de controle. 

No que se refere à autonomia decisória, a inexistência de prazos para indicação de nomes de 

dirigentes pela Presidência interfere no processo de tomada de decisões da Diretoria 

Colegiada devido a sua descontinuidade. O mesmo ocorre com a inexistência de prazos para 

indicação, sabatina e nomeação de dirigentes. 

Do ponto de vista normativo, a fixação de um rol para os casos de ocorrência de perda de 

mandato dos diretores bem como a elaboração de normas com prazos para indicação e 

nomeação de diretores, para a sabatina pelo Senado e para a disponibilização de documentos 

antes e depois das consultas .e audiências públicas traria mais rapidez e segurança no processo 

regulatório (TCU, 2011, p.2). 

Pode-se incluir como elemento para aumento da autonomia decisória a limitação da nomeação 

de funcionários por critérios políticos e a participação em conselhos de administradores do 

setor privado competentes e representantes de grupo de consumidores: 

A elaboração de um processo transparente e formalizado de indicação e nomeação de 

membros da Diretoria Colegiada e da gestão operacional aumenta a govemança da agência Já 
que aumenta sua credibilidade. De acordo com o TCU: 

Estão previstos critérios formais para a indicação e a nomeação dos dirigentes das 
agências reguladoras na Lei no 9.986/2000, que trata da gestão dos recursos 
humanos dessas entidades. Todavia, tais critérios são subjetivos, em dissonância 
com o caráter técnico do cargo que esses dirigentes ocupam [ ... ] a criação de 
critérios mínimos, técnicos e objetivos, para a indicação e a nomeação dos dirigentes 
das agências na Lei no 9.986/2000 e, se necessário, o estabelecimento de critérios 
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específicos nas leis instituidoras de cada agência, consoante as especificidades do 
setor regulado, diminuiria as possibilidades de eventuais ingerências e nomeações 
sem a qualificação técnica suficiente para a direção dessas entidades [ ... ]. (TCU, 
2011) 

-0 PRO-REG (2010) também já se manifestou sobre o assunto ao afrrmar que "o processo de 

escolha dos altos dirigentes também deve observar os critérios de legitimidade, uma vez que a 

mediação de interesses conflituosos é parte essencial da política de regulação." 

O estabelecimento de regras claras e transparentes para nomeação de dirigentes e gerentes 

asseguram um ambiente meritocrático e de elevada capacidade e formação técnica essencial 

para a direção de entes de cunho eminentemente científico como as agências. A estrutura de 

govemança ficaria ainda mais sólida com limites para nomeação de dirigentes por critérios 

políticos. 

Outra medida de garantia de autonomia consta o aumento do atual período de quarentena 

para um período maior, conforme referências internacionais estendendo este critério para a 

ouvidoria e outros órgãos de instância superior (OCDE, 2008, p.2). 

Achados do TCU (20 14) durante auditoria operacional em agências reguladoras de 

infraestrutura confrrmam que: 

[ ... ] não foram detectados mecanismos formais que garantissem maior estabilidade 
dos recursos orçamentários destinados às reguladoras, que são autarquias especiais 
dotadas de autonomia financeira, o que poderia prejudicar a autonomia decisória dos 
entes regulados. 

-Quanto à autonomia fmanceira, a diferenciação de seus orçamentos em órgãos setoriais, 

desvinculando-os dos respectivos ministérios vinculadores bem como a criação de 

mecanismos/instrumentos formais proporcionaria "maior estabilidade e maior previsibilidade 

na descentralização de recursos para as agências'' (TCU, 2011). O contingenciamento de 

recursos orçamentários que ocorre atualmente afeta principalmente as atividades-fim das 

agências como a fiscalização regulatória in loco. 

A boa govemança, para sua efetividade, requer fontes independentes de fundos, 

preferencialmente obtidos da arrecadação de taxas de polícia .das agências e da sua 

desvinculação de seus orçamentos. Contudo, o orçamento é uno e como toda administração 

pública submete-se á lei 4320 de 1964, a lei de responsabilidade fiscal e demais leis 

orçamentárias. 
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A independência funcional de uma agência se concretiza na disposição de uma diretoria 

colegiada, de mandatos alternados dos diretores e de um período de quarentena dos dirigentes. 

Inclui-se para esta independência a segurança de que o conjunto dos beneficios da diretoria 

colegiada sejam claros e atrativos em relação ao mercado para que possam atrair e manter 

profissionais competentes focados nos resultados organizacionais. 

De acordo com a OCDE (2008, p. 229) "os salários dos dirigentes são baixos para os padrões 

do setor o que gera mais dificuldades para a nomeação." 

Deve-se, contudo considerar que as políticas salariais do serviço público seguem uma política 

governamental e necessitam determinação legal e constitucional não podendo ser propostas 

arbitrariamente pelas agências. 

Já a quarentena, de acordo com o TCU, é o período em que o ex-dirigente fica impedido para 

o exercício de atividades ou de prestar qualquer exercício no setor regulado pela respectiva 

Agência com o intuito de impedir o repasse de informações estratégicas, o conflito de 

interesses e o risco de captura. 

A Captura ocorre quando a agência reguladora, criada para defender o interesse público, atua 

em favor dos interesses comerciais ou especiais que dominam a indústria ou setor sob sua 

regulação. O recorrente risco de captura não é recente e diz respeito a vários atores (ex: 

firmas, grupos de interesses políticos, associações de classe etc.). 

Segundo Justen Filho (2002, p. 369-370), o fenômeno da captura ocorre quando a agência 

perde sua condição de autoridade comprometida com a realização do interesse coletivo e 

passa a reproduzir atos destinados a legitimar a consecução de interesses privados dos 

segmentos regulados. 

Evidentemente não se trata de uma autonomia irrestrita. Não há um consenso nem uma 

solução ótima sobre qual o grau de autonomia ideal para as agências reguladoras. Uma 

autonomia excessiva pode ameaçar o interesse público tendo em vista o poder decisório de 

agentes não eleitos e em alguns casos, não concursados. 

Fé (2003) relata que, se por um lado, a instituição de Diretorias Colegiadas (a alta 

administração) constitui~se em uma das características diferenciadoras das agências 

reguladoras no conjunto da administração pública, por outro lado, ao mesmo tempo em que 

lhes permite alto grau de autonomia administrativa e, portanto, decisória, abre também, a 
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possibilidade para a exacerbação do fenômeno do insulamento burocrático e o consequente 

excessivo poder discricionário de seus dirigentes. 

Prática 4 - Fortalecer os Conselhos 

Govemança implica em se criar instâncias internas e externas tais como conselhos 

consultivos, conselhos de administração e conselhos de auditoria para dar o direcionamento, 

ou seja, propósitos e resultados para verificar se a organização está se conduzindo na direção 

defmida. Conforme Martins (20 13) poucas agências reguladoras possuem conselhos atuantes 

que realmente coordenam o processo de formulação de políticas públicas. A vantagem dos 

conselhos é o processo de mobilização e pactuação dos vários setores em tomo de projetos 

comuns que podem ter muito mais força do que quando o Governo atua sozinho. 

A existência de conselhos consultivos "formado, preferencialmente, por membros 

independentes, é uma boa medida de estímulo á participação social, sobretudo para 

organizações em estágio inicial de adoção de boas práticas" (ffiGC, 2010, p.43) só foi 

encontrada na ANVISA, ANATEL e ANAC. Um conselho consultivo permitiria que 

conselheiros independentes, de notório saber do setor regulado, colaborassem para as agências 

e melhorassem gradativamente sua govemança e impedissem o insulamento burocrático. A 

ANATEL possui também um Conselho Diretor (ANAC, 2012, p.19). Para Guerra, (2012, 

p.228) este conselho deveria ser "composto de pessoas de notório reconhecimento público no 

setor público no setor escolhidos pelo chefe do Executivo, com a responsabilidade de 

defender o orçamento junto ao poder público central". 

Na ANVISA o Conselho Consultivo é um canal de participação da sociedade cujas atividades 

têm sido executadas desde junho de 2000 (ANVISA, 2012, p.103). É composto de 12 

membros titulares representantes da administração pública, da sociedade civil organizada, da 

defesa do consumidor e da comunidade científica (ANVISA, 2012, p.104). 

A ANAC esclarece que seu conselho consultivo, embora seja um órgão de participação 

institucional da comunidade de aviação civil (ANAC, 2012, p.42). Sua natureza é consultiva e 

não deliberativa e dificilmente é tomada alguma decisão durante as reuniões. Os conselheiros 

"aconselham" a Diretoria emitindo opiniões (nem sempre unânimes) e sugerindo 

procedimentos que são avaliados pelas técnicas posteriormente (ANAC, 2012, p.43). Nas 
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agências não existe conselho de administração nem conselho fiscal remunerado não havendo 

exigência legal para estas autarquias (ANATEL, 2012, p.54; ANEEL, 2012, p.48; ANP, 2012, 

p.62; ANS, 2012, p.86). 

Nenhuma agência reguladora federal possui Comitê de Auditoria, embora sua criação possa 

servir de extrema importância na govemança e no controle destas entidades. 

Prática 5 - Padronizar processos de indicação, nomeação, seleção e mandato dos 

dirigentes. 

A transparência na seleção de dirigentes e da alta administração envolve a clara defmição dos 

critérios para a execução do seu processo. O TCU recomenda "utilização de processo transparente e 

fonnalizado que oriente a indicação, a seleção e a nomeação de membros da alta administração e da gestão 

operacional" (TCU, 2013, p.26). A recomendação permanece de dificil cumprimento devido a 

existência de cargos de livre nomeação exoneração ocupado por não concursados ou não 

eleitos no quadro das agências reguladoras. Segundo reportagem publicada no Jornal Estado 

de São Paulo em 22 de agosto de 2013 "existem 2.913 vagas de livre nomeação; muitas vezes, 

funções técnicas são desempenhadas por funcionário sem concurso". Os órgãos de controle já 

se pronunciaram para "recomendar ao Senado Federal que estude a viabilidade de se adotar 

rotina mais rigoroso na avaliação dos candidatos aos cargos de direção das agências 

reguladoras" (TCU, 2009, p.66). 

Embasada em pesquisa de campo, PECI (2010) propõe medidas para melhoria do processo de 

seleção de dirigentes das agências reguladoras: 

Q d 10 p ua ro - t d ropos a e me lh . d o nas o processo d 1 -e se eçao 
Maior condicionalidade manifestada pela capacidade técnica do candidato no tema que vai 
regular, ficando a prioridade de escolha na decisão da Presidência da República. 

Melhoria do processo de avaliação para além da mera análise curricular, buscando 
identificar conhecimentos relacionados à regulação, como uma área específica de atividade. 
Abertura de concurso público para escolha dos altos dirigentes, acompanhando a 
experiência chilena e outras adotadas na Colômbia e Peru. 
Criação de comitê de seleção composto por presidentes de agências reguladoras federais de 
forma a observar os princípios da regulação. 
Criação de comitê de seleção composto por representantes da Advocacia Geral da União, 
adaptando a experiência da Arce. 
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Reestruturação da diretoria colegiada das agências, de forma a tomá-la mais executiva, na 
qual cada diretor é responsável por uma área de atuação, facilitando a identificação do perfil 
técnico dos candidatos. 

Fonte: PECI, 201 O 

A criação de um comitê específico para a escolha dos dirigentes das agências, composto por 

representantes das principais partes interessadas e de representante de outras agências 

significaria uma prática transparente e competitiva existente em nível nacional e internacional 

e um indicativo da autonomia da autarquia (PECI, 2010). 

Prática 6 - Avaliar o grau de satisfação das partes interessadas da regulação. 

Esta prática tem por objetivo avaliar a satisfação quanto a serviços e produtos fornecidos, bem 

como avaliar a imagem, a reputação e a confiança do público na agência. 

A base legal para a pesquisa está no Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009, artigo 12: 

Art. 12. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão aplicar 
periodicamente pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços e utilizar 
os resultados como subsídio relevante para reorientar e ajustar os serviços prestados, 
em especial no que se refere ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de 
qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Cidadão. 

O TCU (20 13) recomenda para "determinar a realização de pesquisas de satisfação de 

usuários, com base em indicadores defmidos para aferir o grau de satisfação com a prestação 

dos serviços". 

Há bons exemplos na regulação: a ANEEL criou desde 2000 o Índice ANEEL de Satisfação 

do Consumidor (IASC) indicador por meio do qual é obtido o grau de satisfação do 

consumidor em relação aos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica 

(ANEEL, 2012, p.42). 
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Prática 7 - Estabelecer um alinhamento transorganizacional na rede de governança 

As agências reguladoras são responsáveis por fiscalizar e regular serviços utilizados por 

milhões de cidadãos brasileiros no seu dia-a-dia. Não é possível o Estado estar presente em 

todos os locais todos os dias. Aí vem o novo papel do Estado como coordenador e ativador de 

redes de governança e novas formas colaborativas de gestão com o objetivo de co-produzir 

valor público. Conforme orientam Martins e Marini (2010) as ações, e se possível os 

objetivos, algumas vezes divergentes, devem ser alinhados para reforço mútuo. 

O TCU (20 14) recomenda como prática o estabelecimento de "mecanismos de atuação 

conjunta com vistas a formulação, efetivação, monitoramento e avaliação de políticas 

descentralizadas e transversais". Esforços isolados vêm sido realizados entre as agências e 

órgãos de defesa do consumidor e o IDEC com relativo sucesso. Do ponto de vista 

governamental o PRO-REG vem atuando para melhorar a coordenação e o alinhamento 

estratégico entre políticas setoriais e os participantes do processo regulatório. 

De acordo com Martins (2006): 

[ ... ] o relacionamento com parceiros maximiza a atuação organizacional por meio de 
rede(s) de governança, estabelecendo laços institucionais com outras organizações 
governamentais, com organizações não governamentais ou com o setor privado 
empresarial. 

Prática 8 - Focar em resultados para o cidadão 

A prática de governança para resultados visa maximizar os arranjos e estruturas internas e 

externas de govemança para geração de valor público sustentável (MARTINS, 2011) e não 

apenas cumprimento de normas legais, conformidade a controles internos e elaboração de 

relatórios. 

Uma metodologia elaborada por Martins (20 11) aplicada na ANTT com sucesso, denominada 

Gestão Matricial de Resultados, se fundamenta em três elementos: 

a) a construção de um planejamento estratégico ou uma agenda estratégica legítima, 
coerente e focada, realista; 
b) para a execução destas estratégias é essencial o alinhamento das estruturas 
implementadoras (de dentro e de fora dos governos) a partir de redes de govemança, 
buscando-se garantir a efetiva realização e evitar a fragmentação e redundância de 
esforços na direção de outras agendas paralelas; 
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c) o estabelecimento de mecanismos claros de monitoramento e avaliação que 
proporcione a geração de informações sobre resultados e esforços e promova sua 
apropriação pela sociedade e pelos demais atores envolvidos de modo a gerar o uso 
social, controle, transparência e responsabilização dos dirigentes. 

Os resultados obtidos comprovam o aumento de sua capacidade em atender às demandas da 

sociedade e dos beneficiários diretos com o aumento de sua efetividade na implantação de 

políticas públicas. 

Prática 9 - Capacitar os membros da diretoria colegiada e da gestão operacional. 

Esta prática visa a capacitação e o desenvolvimento dos dirigentes e da alta administração. O 

ISACA alerta que é: "necessário desenvolver a capacidade e o potencial dos líderes e 

indivíduos que a compõem (ISACA, 2013)[ ... ][ ... ]. Complementao TCU a fmalidade: "de 

modo que as competências necessárias à execução de suas atividades sejam desenvolvidas". 

(TCU, 2013, p.26) e o momento: "O processo de capacitação deve ser realizado quando esses 

forem nomeados para novas funções ou quando se fizer necessário" (TCU, 2013, p.26). 

Os dirigentes necessitam ter adequada capacidade técnica para a tomada de decisões na 

atividade regulada que podem afetar todo o setor. A capacitação estimula a produtividade 

desenvolvendo as competências necessárias para as funções. 

A inclusão desta capacitação como boa prática de governança se justifica devido à sua 

importância para o mercado e para a sociedade em geral: 

Esses líderes são responsáveis por conduzir o processo de estabelecimento da 
estratégia necessária à boa governança, envolvendo aspectos como: escuta ativa de 
demandas, necessidades e expectativas das partes interessadas; avaliação do 
ambiente interno e externo da organização; avaliação e prospecção de cenários; 
definição e alcance da estratégia; definição e monitoramento de objetivos de curto, 
médio e longo prazo; alinhamento de estratégias e operações das unidades de 
negócio e organizações envolvidas ou afetadas. (TCU, 2013, p. 22) 

Prática 1 O - Estabelecer sistemas eficientes de avaliação de desempenho 

Esta prática engloba o estabelecimento de um sistema de avaliação de desempenho das 

agências reguladoras, desempenho este que não é medido pelo atual contrato de gestão. 
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As agências reguladoras são autarquias, entidades criadas por lei, com receita e patrimônio 

próprios, integrantes da Administração Indireta, e por isso sujeitas à supervisão do ministério 

vinculado a seu setor. Apesar de qualificadas como independentes e com autonomia 

reforçada, estão sujeitas as mesmas regras de controle. 

Acontece que os ministérios vinculadores ainda não dispõem de metodologia estabelecida 

formalmente e sistematizada para avaliação do desempenho das agências. A base legal para 

os objetivos e formas de supervisão ministeriais está no artigo 25 do Decreto-lei n° 200 de 

1967 que prescreve: 

Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a 
assegurar, essencialmente: 
I- A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. 
li - A harmonia com a política e a programação do Governo no setor de atuação da 
entidade. 
III - A eficiência administrativa. 
IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. 

Embora o contrato de gestão tenha sido idealizado como instrumento de fortalecimento e 

ampliação da autonomia das agências (PRO-REG, 2013), como de outros entes da 

administração pública direta e indireta, sua efetiva aplicação gera dúvidas. As agências e seus 

respectivos ministérios encontram grandes dificuldades políticas, conceituais, jurídicas e 

operacionais para tal. Ainda que possa ser um poderoso instrumento para reforçar a 

autonomia das agências aumentando sua govemança, o contrato de gestão também pode ser 

um meio para diminuir sua independência em relação ao controle político dos ministérios a 

elas vinculado. 

Para Bresser Pereira (2003) as agências reguladoras não se aplica contrato de gestão visto que, 

em tese, não implementam políticas de governo, mas sim políticas de Estado. 

Segundo a Constituição Federal, art. 36, parágrafo 8° o contrato de gestão se propõe a 

correlacionar a ampliação da autonomia fmanceira, orçamentária e patrimonial com metas de 

desempenho. Na sua concepção básica, em troca dos compromissos assumidos com o 

Ministério vinculado, as agências reguladoras receberiam os recursos necessários ao 

cumprimento de suas metas. Contudo é extremamente complexa a correlação entre 

disponibilização de recursos orçamentários e fmanceiros a certas metas e objetivos e sua 

correlação com a execução de políticas públicas setoriais. (PRO-REG, 2013). 
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Também não é simples a utilização correta de conceitos de metas, índices e indicadores (a 

meta às vezes é indicada como indicador e os índices por sua vez são lançados como meta) 

bem como existem problemas relacionados aos controles de supervisão. (PRO-REG, 2013). 

Os estudos do PRO-REG sobre os contratos de gestão celebrados com as agências reguladoras 

constataram (PRO-REG, 2013) que o legislador do contrato de gestão não demarcou a idéia 

de alinhar as estratégias e decisões das agências com os objetivos e programas 

governamentais. Ao mesmo tempo, nunca ocorreu um nexo entre meios e fins, entre a 

obrigação de aplicar recursos financeiros e orçamentários e o compromisso de atingimento de 

objetivos e metas. 

O PL n° 3.3 77 de 2004 propunha que o contrato de gestão entre os ministérios fosse 

obrigatório, celebrando o contrato com toda a diretoria colegiada pelo prazo de um ano. 

Propunha ainda metas facadas na gestão operacional das agências e nada se refere quanto aos 

efeitos da atividade regulatória. O PL também não prevê sanções para os casos de 

descumprimento não justificado. 

O substituto do Deputado Ricardo Barros propõe substituir o modelo do contrato de gestão 

por três novos instrumentos: o Relatório Anual Circunstanciado, o Plano Estratégico de 

Trabalho e o Plano de Gestão e Desempenho. Propõe também a Agenda Regulatória alinhada 

com os objetivos do Plano Estratégico de Trabalho. 

Cabe incluir neste trabalho que a Análise de Impacto Regulatório - AIR, é uma importante 

política e ferramenta de gestão que deve ser adotada, como foi com sucesso em diversos 

países. Mediante a utilização de dados empíricos utiliza processos que comparam custos das 

opções disponíveis com os possíveis beneficios consequentes da adoção da regulação, na 

maioria dos casos relacionados à atividade de regulamentação (GAETANI, 2009 in 

Govemança e Análise de Impacto Regulatório ). 

Prática 11- Estabelecer compromisso com códigos de conduta e valores éticos 

Um dos princípios de govemança consiste no comprometimento da alta administração, a 

diretoria colegiada, bem como a todos servidores, com os valores associados com a 

moralidade e a ética. 
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Conforme o IF AC "o código de conduta prevê altos padrões de comportamento dos servidores 

que possam refletir a sua reputação e/ou a da organização" (IFAC, 2001). 

Para a OCDE "é papel dos dirigentes exercer liderança organizacional na promoção de 

valores éticos e altos padrões de comportamento" (OCDE, 2004). 

Os dirigentes das agências reguladoras estão submetidos ao Código de Conduta da Alta 

Administração Federal e à Lei da Improbidade Administrativa, ressaltando-se que essa Lei se 

aplica também, a todos aqueles que desempenham atividades como servidores nessas 

agências. 

No caso específico das agências reguladoras, a Lei n° 9.986 de 2000, que dispõe sobre a 

gestão de recursos humanos nestas autarquias e dá outras providências, proíbe o ex -diretor de 

prestar qualquer serviço ou exercer atividade no setor regulado pela agência, por um período 

de seis meses, prazo contado a partir do término do mandato ou da exoneração. Por esse 

mecanismo o ex -dirigente fica vinculado à agência durante esse período de quarentena, 

recebendo uma remuneração compensatória equivalente à do cargo de direção desempenhado. 

Propõe-se o aumento deste prazo para um ano, conforme padrões internacionais. 

Algumas agências elaboraram normas específicas que proíbem aos respectivos dirigentes 

manterem interesse, indireto ou direto, em companhia relacionada com a área de atuação 

setorial da agência. Esta medida visa diminuir o problema ético das "portas giratórias" 

caracterizado pela entrada e saída de agentes políticos e oriundos do mercado regulado nas 

agências, acarretando a captura regulatória. 

Com exceção da ANAC (2012) todas as agências alegam possuir código formalizado de 

conduta ou ética. O código de ética defme padrões de comportamento aplicáveis aos membros 

dos conselhos, aos da Diretoria Colegiada e aos gerentes da organização. (TCU, 2013, p.28). 

Prática 12 - Consolidar e publicar estruturas de governança interna e externa 

A govemança demanda a publicação de uma estrutura interna e externa para o conhecimento 

de todas as partes interessadas, assim como os papéis e as responsabilidades defmidas. No 

Brasil a estrutura de governança é publicada no regimento interno e nos relatórios de gestão 

das agências. 
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Segundo o CGU (2012), esta estrutura deve incluir: 

• Informações sobre a estrutura orgânica de controle no âmbito da unidade 
jurisdicionada ou do órgão a que se vinculam, tais como unidade de auditoria ou 
de controle interno, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc. descrevendo de 
maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada 
instância de controle. 

• Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, 
contemplando os seguintes elementos: 

o Ambiente de controle; 
o Avaliação de risco; 
o Atividades de controle; 
o Informação e Comunicação; 
o Monitoramento. 
• Informações sobre a remuneração paga aos administradores, membros da 

diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho fiscal. 
• Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da unidade 

ou do órgão de vinculação da unidade, identificando, inclusive, a base normativa 
que rege a atividade no âmbito da unidade ou do órgão. 

• Informações quanto ao cumprimento, pela instância de correição da unidade, das 
disposições dos arts. 4° e 5° da Portaria no 1.043, de 24 de julho de 2007, da 
Controladoria-Geral da União - CGU, no que tange aos fatos originados em 
unidade jurisdicionada cuja gestão esteja contemplada no relatório de gestão. 

Esta publicação não visa apenas a transparência exigida pela Lei de Acesso a Informação, mas 

também a sua responsabilização, conforme recomenda o IBGC. "os membros das 

organizações de governança interna e da administração executiva são os responsáveis por 

prestar contas de sua atuação e devem assumir, integralmente, as consequências de seus atos e 

omissões" (IBGC, 2009). 

Prática 13 - Promover a cultura de gestão de riscos e controle interno 

O instrumento de governança para levantar, avaliar e determinar qual risco aceitável na busca 

da geração de valor público para os cidadãos e partes interessadas é a gestão de riscos. Esta 

prática visa à gestão dos riscos através de um controle interno reforçado e claro. A falta de 

formalização ou sistematização de sistema de gestão de riscos afronta os princípios 

fundamentais de qualquer prática de governança. 

Esta prática engloba todos os riscos que têm possível impacto sobre outras partes interessadas 

(tais como agentes do mercado, cidadãos, organizações públicas e privadas, inclusive não 

governamentais) bem como a consulta, o compartilhamento e a regular comunicação de 

informações. 



58 

De acordo com o TCU (2013, p. 36) trata-se de "fator essencial para efetivar a estratégia, 

tomar decisões e realizar os objetivos da organização". É mencionado "entre os fatores que 

dificultam a implantação do processo de gestão de riscos, o não estabelecimento da gestão de 

riscos como prioridade organizacional". (TCU, 2012, p. 26). 

Conforme já descrito neste trabalho, nenhuma agência apresentou uma política institucional 

de riscos. Todas indicam a ausência de práticas de diagnóstico, tratamento sistemático e 

mitigação em consonância com o elemento menos autoavaliado, a gestão dos riscos. A 

ANEEL confirma que não é prática na autarquia o diagnóstico e o tratamento sistematizado 

de riscos (ANEEL, 2012, p.48). A ANVISA também confirma que não efetivou a prática da 

avaliação sistemática de riscos (ANVISA, 2012, p.108). 

Cabe ressaltar que no mesmo ano o TCU (TCU, 2012, p.25), através da Secretaria-Geral de 

Controle Externo e da Secretaria de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria - Seaud 

realizou um levantamento para avaliação da gestão de riscos e controle internos nas agências 

reguladoras e outras 66 entidades da Administração Pública Indireta. As agências reguladoras, 

que não foram identificadas, apresentaram grau de maturidade variando entre inicial e 

intermediário, "o que indica haver um longo caminho de aprimoramento a ser percorrido para que 

essas entidades apresentem uma gestão de riscos compatível com as exigências de suas áreas de 

negócio" (TCU, 2012, p.25). 
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atividade é realizada eventualmente e não de maneira contínua, destacando-se que a 
Agência entende se tratar de oportunidade de melhoria para tomar a sua atuação 
mais eficiente, com a mitigação dos riscos identificados (ANVISA, 2012, p.IOS). 

A ANA assinala que a avaliação dos riscos, a mensuração e a classificação dos riscos 

identificados é "integralmente não observada", ou seja, não cumprida (ANA, 2012, p. 410). 

Prática 14- Fortalecer a auditoria interna 

Esta prática tem por objetivo aumentar a proficiência das atividades da auditoria interna 

colocando-a hierarquicamente subordinada a mais alta instância de governança da agência 

reguladora, ou seja, a Diretoria Colegiada. 

A norma de desempenho 2100 do Instituto dos Auditores Internos defme que a atividade da 

auditoria interna "deve avaliar e contribuir para a melhoria dos processos de govemança, 

gerenciamento de riscos e controles, utilizando uma abordagem sistemática e disciplinada". 

(liA, 2014, p. 28). E afirma que a "auditoria se expandiu, avaliando também a governança da 

organização" (liA, 2011). 
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O estudo do TCU informa que, nos setores de energia elétrica e de petróleo, a maturidade em 

gestão de riscos das agências é consideravelmente menor do que a maturidade das empresas 

que estão sob sua ação reguladora (TCU, 2012, p.27). 

De acordo com o publicado pela ANEEL: 

Em relação a avaliação de riscos, apesar de ter os objetivos e metas da Agência 
explicitados em diversos documento, não é pratica na ANEEL o diagnóstico e 
tratamento sistematizado de riscos. Apesar dos controles de decisões da Diretoria 
serem acompanhados sistematicamente, não há um acompanhamento/suporte 
sistematizado e constante da Alta Administração sobre a qualidade e essencialidade 
dos controles internos aplicados na organização. (ANEEL, 2012, p. 48). 

A ANAC ressalva que "o monitoramento do sistema de controle interno existe, mas necessita 

ser aprimorado para se tomar mais adequado e efetivo" (ANAC, 2012, p.47). 

Conforme a ANVISA: 

[ ... 1 ainda não implantou a prática da avaliacão sistemática dos riscos". Essa 
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Sua afinidade com a govemança é tão grande que já existe um acrônimo GRC significando a 

integração de Govemança, Risco e Compliance (controle e aderência a boas práticas, normas 

e regulamentos) em suas funções; "a atividade de auditoria interna agrega valor à organização 

(e às suas partes interessadas) quando proporciona avaliação objetiva e relevante, e contribui 

para a eficácia e eficiência dos processos de govemança, gerenciamento de riscos e 

controles." (liA, 20 12) 

O IF AC no seu estudo sobre govemança no setor público sugere no item 248 seu 

posicionamento hierárquico: 'A auditoria interna deve ser objetiva e, quando possível, 

operacionalmente independente da gerência da organização'. 

A capacitação de seus membros deve ser permanente para garantir a qualidade e a melhoria da 

auditoria interna, compreendendo todos os ângulos da atividade. Sem garantia de melhoria de 

qualidade da auditoria não haverá aumento da efetividade de seus trabalhos, afetando a 

governança e diminuindo a possibilidade de que a auditoria interna adicione valor à 

organização. 

Os propósitos, as competências e as atribuições da auditoria são definidos nas leis de criação 

das agências que devem elaborar um estatuto formalizado que defma o propósito, as 

competências, o nível de autoridade e a responsabilidade da auditoria interna. 

Deve haver condições para que os auditores internos sejam independentes e proficientes para 

que atuem de forma objetiva e com zelo profissional ao executar seus trabalhos. 

Na ANP a Auditoria Interna embora órgão de assessoria da Diretoria Colegiada e vinculada 

administrativamente ao Diretor-Geral. (ANP, 2012, p.59). Na ANTI e na ANEEL a Auditoria 

também é subordinada ao Diretor Geral (ANTI, 2012, p. 20). 

O TCU recomenda em sua auditoria operacional que: Aneel, ANP, ANTT e Anatel vinculem 

hierarquicamente suas unidades de auditoria interna aos respectivos órgãos colegiados. (TCU, 

2011, p.2). 
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Prática 15 - Fortalecer e padronizar as ouvidorias nas agências reguladoras 

A importância desta boa prática é porque o empoderamento e a independência da ouvidoria 

fortalece a govemança tendo em vista que a garantia de instrumentos institucionais que 

garantam a autonomia administrativa e financeira das agências é essencial pelo seu canal de 

comunicação ativo e accountability junto á população como instrumento de proteção ao 

consumidor. 

A ouvidoria promove o controle social mediante a legitimização da participação efetiva da 

sociedade civil e os consumidores de serviços pública regulados. Serve ainda como poderoso 

instrumento para o aperfeiçoamento do serviço público regulado. A lei 9986 de 2006 

estabelece que a lei de criação da Agência defma as atribuições do Ouvidor, assegurando-lhe 

autonomia e independência de atuação. Contudo algumas agências não possuem formalmente 

estrutura de ouvidoria como no caso da ANA, onde suas atribuições são exercidas pela 

Corregedoria, a ANEEL, exercida pela Superintendência de Mediação Administrativa Setorial 

(SMA) e a ANP, exercida por um Centro de Relacionamento com o Consumidor. 

Além disso, segundo Marini (2010, p.44 in PRO-REG) os principais empecilhos são: 

a) Falta de comprometimento e mobilização de dirigentes e servidores para uma 
gestão orientada por metas externas, por procedimentos ágeis e definidos com 
clareza; 
b) Restrição orçamentária; 
c) Falta de independência devido a subordinação da Ouvidoria a Diretoria da 
Agência; 
d) Baixo grau de autonomia devido a ausência de uma legislação que respalde o 
ouvidor no exercício de suas funções 

A legitimidade e a eficiência estão vinculadas a criação de uma estrutura de ouvidoria, 

diretamente ligada a Diretoria Colegiada, instância interna de apoio à govemança. Dentre as 

partes interessadas envolvidos no ambiente regulatório a sociedade é a que mais sofre com o 

acesso ás informações, com o desconhecimento de seus direitos e com a dificuldade de se 

agrupar para defender seus direitos. 

De acordo com o art. 14 do Projeto de Lei 3337 de 2004 alterando a Lei nº 9.986 de 2000 

"Haverá, em todas as Agências Reguladoras, um Ouvidor, que atuará junto à Diretoria 

Colegiada ou Conselho Diretor da respectiva Agência Reguladora sem subordinação 

hierárquica e exercerá as suas atribuições sem acumulação com outras funções". 

Conforme recomenda o PRO-REG (201 0): 
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A Ouvidoria possui importante papel na disponibilização de informações, 
esclarecendo direitos e deveres dos diferentes atores inseridos no ambiente 
regulatório; na resolução e prevenção de conflitos; no aprimoramento da gestão e 
dos processos das organizações envolvidas; e na formulação e execução de políticas 
públicas direcionadas a atender as necessidades da sociedade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PESQIDSAS FUTURAS 

O Estudo conclui que é possível apresentar critérios específicos que futuramente permitam 

elaborar critérios que permitem elaborar um modelo de governança para as agências 

reguladoras utilizando diversos referenciais bem as disfunções mais relevantes nessas 

agências. Para tal foi definido que governança nas agências regulatórias aborda um processo, 

complexo e contínuo, de se governar o mercado regulado, mediante todo um conjunto de 

práticas, instituições e regras que . visam programar políticas públicas regulatórias em 

beneficio da sociedade. 

Os resultados disponíveis, decorrentes principalmente de auditorias dos órgãos de controle, do 

Ministério da Justiça e de organismos internacionais como a OCDE espelham que o estágio 

de governança das agências situa-se focado ainda nos mecanismos de controle e de estruturas 

de governança, enquanto que os mecanismos de participação da sociedade civil, 

accountability e transparência, especialmente das ações e dos processos de tomada de decisão, 

podem ser aperfeiçoados. 

No que tange apenas a estes mecanismos de controle as agências alegam observância às 

regras, exceção feita a apenas uma agência que informa não possuir código formalizado de 

conduta ou ética, utilizando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder executivo Federal. No que tange a políticas e procedimentos de controle constata-se 

que o conteúdo da afirmativa ou é neutro (não há como observar se é ou não observado) ou é 

parcialmente válido. Para o aspecto relacionado à informação e comunicação as agências 

alegam que são identificadas, armazenadas e comunicadas a contento. Já em relação ao 

monitoramento, da mesma forma que os procedimentos de controle a maioria do conteúdo da 

afirmativa ou é neutro (não há como detectar se é ou não observado) ou é parcialmente válido. 

Ainda referente a mecanismos de controle, o elemento de maior autoavaliação das agências 

refere-se à prática de instauração de sindicância na apuração de responsabilidades na 

ocorrência de desvios e fraudes, o que é exigência legal. Já o elemento de menor 

autoavaliação relaciona-se ao diagnóstico dos riscos, identificação da probabilidade de sua 

ocorrência e medidas para mitigação, o que ratifica a sua importância como boa prática de 

governança neste trabalho. 
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O paradoxo do limite da autonomia é complexo e não apresenta uma solução ótima para todas 

as partes. Autonomia não é incompatível com a compulsória supervisão ministerial e nem sua 

relatividade pode ser desculpa para reivindicar ausência de controle ou cumprimento de 

desempenho. 

Neste processo é impossível não se incluir a govemança para resultados na produção de 

serviços públicos regulados, serviços estes percebíveis pelo cidadão como geradores de 

valores públicos sustentáveis, conforme mencionado no trabalho. Para a prestação destes 

serviços é necessário uma rede de govemança pública, de difícil direção uma vez que inclui 

diversos atores não governamentais, a quem não se podem delegar poderes de polícia, por 

exemplo. 

Não há como não associar govemança com a crescente demanda de melhores serviços 

públicos da sociedade expressa nas manifestações de rua. Os cidadãos precisam conhecer 

mais e ter confiança nas agências reguladoras. A govemança não é uma solução pronta, mas 

apresenta um caminho para tal. O trabalho apresenta em seus 4 anexos várias maneiras de 

avaliar e medir a govemança, que deve ser específica para cada agência face as suas 

singularidades. 

Não foi localizada política de govemança formalizada em nenhuma agência reguladora o que 

significa um caminho a recorrer, mas que, contudo já foi iniciado. Implantar uma govemança 

colaborativa, democrática e focada para resultados não é uma tarefa das mais fáceis. Aliás, é 

fundamental o entendimento do IBGC (2012) quando afirma: "govemança é uma jornada, não 

um destino". 

Propõe-se para estudos futuros a criação de escalas ou níveis de maturidade de govemança 

nas agências com a adaptação do questionário proposto no trabalho no Anexo 4 - questionário 

e modelo preliminar. 
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ANEXOl 

Melhores práticas de governança com base no estudo 13 do IFAC (2001) resumida por 
Oliveira et ai (2009) 

Melhores Práticas de Governança 

1 Padrões de comportamento 

1.1 Liderança 

1.1.1 A organização assegura aos seus membros o exercício da liderança, conduzindo-se por elevados padrões de comportamento e 

servindo de modelo para os demais. 

1.2 Código de conduta 

1.2.1 Probidade e propriedade 

1.2.1.1 Há um código de conduta implantado na organização 

1.2.1.2 O código de conduta prevê altos padrões de comportamento dos servidores que possam refletir a sua reputação e/ou a da 

organização 

1.2.2.3 O código de conduta do servidor publico detalha de forma clara e objetiva o comportamento esperado dos empregados 

1.2.2.4 Periodicamente, a organização faz a revisão do código de conduta. 

1.22.5 O código de conduta reflete os princípios de transparência, integridade e responsabilização. 

1.2.2.6 O código prevê tratamento respeitoso, franco e honesto entre os servidores públicos, evitando assédio, discriminação ou qualquer 

tipo de abuso. 

1.2.2.7 A organização nomeia um responsável para investigar, de maneira confidencial, as principais preocupações sobre os padrões de 

conduta. 

1.2.2 Objetividade, integridade e honestidade. 

1.2.2.1 A organização estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os servidores públicos não sejam influenciados por 

preconceitos ou conflitos de interesses 

1.2.2.2 A contratação de servidores não concursados é prevista nas diretrizes e normas do governo, observando um processo transparente, 

com completa evidenciação. 

1.2.2.3 Os servidores públicos não devem receber pagamentos, brindes, favores ou incentivos que possam influenciar uma ação oficial. 

1.2.3 Relacionamento 

1.2.3.1 O público deve ser tratado com cordialidade, justiça, oportunidade e eficiência 

1.2.3.2 Os servidores públicos devem tratar os colegas com respeito, franqueza, honestidade e cautela. 
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1.2.3.3 O grupo governante deve estabelecer um clima cultural público, de maneira que os servidores tenham confiança na justiça e na 

imparcialidade de procedimentos. 

1.2.3.4 Os servidores devem manter a reputação da entidade para honrar contratos e outros acordos 

2 Estruturas e processos organizacionais 

2.1 Responsabilidade estatutária de prestar contas 

2.1.1 Estabelece mecanismos para assegurar que o grupo governante não exceda seus poderes e funções 

2.1.2 Estabelece mecanismos para prevenção das ações e correção de eventuais violações da lei 

2.2 Responsabilidade de prestar contas pelo uso do dinheiro público 

2.2.1 A organização estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os fundos e recursos públicos sejam totalmente protegidos 

2.2.2 A organização estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os fundos e recursos públicos sejam empregados de forma 

econômica, eficiente e efetiva 

2.2.3 A organização estabelece mecanismos apropriados para assegurar que os fundos e recursos públicos sejam empregados de acordo 

com o estatuto ou outras autorizações concedidas pelo governo 

2.2.4 A organização dispõe de uma estrutura de controle interno, com relatórios e objetivos equilibrados e compreensíveis pela 

sociedade. 

2.3 Comunicação com as partes interessadas 

2.3.1 A organização estabelece canais claros de comunicação com a sociedade quanto à missão, papéis, objetivos e desempenho 

2.3.2 A organização estabelece processos apropriados para assegurar que seus canais de comunicação efetivamente operam na prática 

2.3.3 A organização tem compromisso explícito de franqueza e transparência 

2.3.4 A organização faz registro público dos processos de contratação dos servidores não concursados 

2.3.5 Os servidores da organização possuem mecanismos para expressar suas preocupações e reclamações sobre a má administração, 

violação da lei ou problemas éticos, sendo protegidos contra represálias 

2.4 Papéis e responsabilidade 

2.4.1 EquiUbrio de poder e autoridade 

Definição clara da divisão de responsabilidades dos principais cargos da entidade e monitoramento dos gestores executivos 

2.4.2 O grupo governante 

2.4.2.1 Organizações com chefias integrantes do grupo governante efetivo, para conduzir e controlar a entidade e monitorar os gestores. 

2.4.2.2. Reavaliação das funções e da efetividade do grupo governante, para contribuir para a transparência das mudanças e inovações. 

2.4.2.3 Reavaliação com o objetivo de mensurar o desempenho dos membros do grupo governante 

2.4.2.4 Estabelece medidas para assegurar o acesso a todas as informações relevantes, aos avisos e recursos, quando necessário, para 
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conscientizar-se do eficiente cumprimento dos papéis. 

2.4.2.5 As nomeações são feitas de acordo com critérios especificados de competência e com base no mérito, e há habilidade individual, 

deixando o processo formal e transparente. 

2.4.3 O presidente do grupo governante 

2.4.3.1 O papel do presidente é formalmente definido, para incluir a responsabilidade de prover estratégia de liderança e assegurar 

exoneração quando não houver responsabilidade pelas atividades da entidade. 

2.4.3.2 O presidente é responsável pela liderança de seu grupo 

2.4.3.3 Assegurar que haja um processo de revisão do desempenho do grupo 

2.4.3.4 Assegurar que os membros do governo tenham acesso a informações relevantes e necessárias ao processo decisório 

2.4.4 O grupo de governantes não executivos 

2.4.4.1 Os membros não executivos devem fazer um julgamento independente nos assuntos de estratégia, desempenho, recursos e padrões 

de conduta. 

2.4.4.2 É necessária a clara defmição dos deveres, funções e remuneração dos membros não executivos, com revisões periódicas. 

2.4.5 Administração executiva 

2.4.5.1 O principal executivo é responsável por todos os aspectos da administração executiva, seja membro do corpo governante ou não. 

2.4.5.2 O principal executivo é responsável pelo desempenho e pela implementação de suas políticas 

2.4.6 Política de remuneração 

2.4.6.1 A entidade deve estabelecer um procedimento formal e transparente para desenvolver políticas de remuneração 

2.4.6.2 Para evitar conflitos de interesses, o grupo governante pode estabelecer comissões de remuneração dos membros não executivos 

independentes, para ouvir e pôr em prática recomendações do grupo 

2.4.6.3 O relatório anual da entidade deve conter a demonstração da política de remuneração dos membros 

3 Controle de Risco 

3.1 Gestão de risco 

3.1.1 A organização deve assegurar o estabelecimento da gestão de risco como parte da estrutura de controle interno 

3.1.2 Há procedimentos para identificar e avaliar os riscos internos e as oportunidades oriundas de fatores externos 

3.1.3 A organização revê os riscos passados e prevê os riscos e mudanças futuros 

3.2 Auditoria interna 

3.2.1 A organização possui uma função de auditoria interna como parte da estrutura do controle interno: Controladoria-Geral da União 

3.2.2 A função de auditoria interna garante a revisão, a avaliação e os relatórios de adequação dos sistemas gerenciais, financeiros e 

operacionais e dos controles orçamentários. 
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3.3 Comitês de auditoria 

3.3.1 A organização possui comitê de auditoria com a responsabilidade de rever as estruturas de controle e dos processos de auditoria 

externa 

3.3.2 O comitê de auditoria deve ser independente da administração executiva da organização 

3.4 Controle interno 

3.4.1 A organização toma medidas para assegurar o estabelecimento de uma estrutura interna de controle 

3.4.2 A organização inclui em seus relatórios anuais a demonstração da estrutura de controle interno do governo 

3.4.3 A estrutura de controle interno da organização é periodicamente revisada e testada 

3.5 Orçamento 

3.5.1 A organização adota procedimentos para assegurar um orçamento efetivo e eficiente 

3.6 Administração financeira 

3.6.1 A organização possui um sistema sólido de administração financeira 

3.6.2 O orçamento é integrado com a contabilidade 

3.6.3 Junto com o orçamento, elabora-se o orçamento do fluxo de caixa. 

3.7 Treinamento 

3.7.1 Há adequadas políticas de recrutamento e treinamento 

3.7.2 Os níveis salariais das entidades atraem e mantêm os funcionários da administração financeira de alto padrão 

4 Relatórios externos 

4.1 Relatórios anuais 

4.1.1 A organização publica o relatório anual, demonstrações fmanceiras e o relatório de auditores, conforme determina a legislação. 

4.2 Uso de normas contábeis apropriadas 

4.2.1 A organização assegura que as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com os padrões contábeis 

4.3 Medidas de desempenho 

A organização adota medidas de desempenho para assegurar e demonstrar que os recursos são obtidos com economicidade e 

4.3.1 utilizados com eficiência 

4.4 Auditores externos 

4.4.1 As atividades da organização são auditadas por uma auditoria externa 

4.4.2 A auditoria externa exerce suas atividades com independência 

Fonte: Better Pract1ce Gmdes ANAO, QAO, AONSW, WB, lFAC, adaptado por Ohveua, Ponte, De Luca e Guedes. pp. 7-10 
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Questionário de elementos do sistema de controle internos a serem avaliados 

A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão 
suporte adequado ao seu funcionamento. 

Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos 
diversos níveis da estrutura da unidade. 

A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. 

Existe código formalizado de ética ou de conduta. 

Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. 

Há mecanismos que garantem ou incentivam a partictpação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da 
estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. 

Os UJ. 

Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. 

prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos 
estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de 
medidas para mitigá-los. 

prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
assumidos pelos diversos níveis da gestão. 

que podem ser 

A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ oe<lStcmadas 
por transformações nos ambientes interno e externo. 

Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma es 
gerar informações úteis à tomada de decisão. 

de prioridades e a 

Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. 

Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindí.<~âncta para apurar respo1nsaibllí.dades e exigir 
eventuais ressarcimentos. 

Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de 
da unidade. 

e valores de responsabilidade 

Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da 
UJ, claramente estabelecidas. 
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As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano 
de longo prazo. 

As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de beneficios que possam derivar de 
sua aplicação. 

As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os 
objetivos de controle. 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada 
tempestivamente às pessoas adequadas. 

As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as 
decisões apropriadas. 

A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e 
acessível. 

A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo 
para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus 
componentes e por toda a sua estrutura. 

Mónitor~tmento ·: . 1 . 1.>i 3: 4 ·s 
·.··. .. ·: .. < • · ..•. 

O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do 
tempo. 

O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 

O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. 

Análise Critica: 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afmnativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no .contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afmnativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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ANEX03 

Boas práticas de governança pública adaptadas do Referencial Básico de Governança 
aplicável a órgãos e entidades da Administração Pública 

Componentes PRÁTICAS Fonte: TCU 2013 

Utilizar processo transparente e formalizado que oriente a indicação, a seleção e a nomeação de membros da alta 
administração e da gestão operacional . 

. ~ 
o 
,5 Assegurar a adequada capacitação dos membros da alta administração e da gestão operacional, de modo que as competências 
"t) 

necessárias à execução de suas atividades sejam desenvolvidas. S' o o 
<!) Estabelecer sistema de avaliação de desempenho dos membros da alta administração e da gestão operacional 
~ o 
"" ~ Garantir que o conjunto dos beneficios da alta administração seja transparente e adequado para atrair bons profissionais e 

estimulá-los a se manterem focados nos resultados organizacionais 

Adotar código de ética e conduta formalmente instituído e suficientemente detalhado e claro que defma padrões de 

"" comportamento aplicáveis aos membros dos conselhos, aos da alta administração e aos gerentes da organização. 
~ 
~ Estabelecer mecanismos de controle adequados para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos de interesse influenciem as 
o decisões e as ações de membros dos conselhos, da alta administração e de gerentes. 0.. s o o 
<!) 

"" 
Agir de acordo com padrões de comportamento, baseados nos valores e princípios constitucionais, legais e institucionais e no 

. 9 código de ética e conduta adotado, servíndo de exemplo para todos . ,e-
o 
.5 
0:: Contribuir para a boa reputação da organização por meio de boas relações com o cidadão e com outras instituições. 

Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização, especialmente o alcance de metas institucionais e o comportamento 
dos membros da alta administração e dos gerentes. 

~ 
.§ Definir os papéis e distribuir as responsabilidades entre os membros dos conselhos, da alta administração e os gerentes, de 
~ modo a garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções criticas . . !::3 
~ 
~ o Responsabilizar-se, perante as estruturas de governança (internas e externas), pelo estabelecimento de políticas e diretrizes 
a:! o- para a gestão da organização e pelo alcance dos resultados previstos. 
~ 
~ 

-o 
Avaliar os resultados das atividades de controle e dos trabalhos de auditoria e garantir que sejam adotadas as providências ;.::5 

cabíveis. 

Estabelecer modelo de participação social, no qual se promova o envolvimento da sociedade, dos usuários e demais partes 

"" interessadas na definição de prioridades. 
a:! 

'"O 
a:! 

~ Estabelecer e divulgar canais de comunicação e consulta com as diferentes partes interessadas e assegurar sua efetividade, 
~ :s consideradas as características e possibilidades de acesso de cada público-alvo. 

~ 
~ Publicar, para conhecimento de todas as partes interessadas, a estrutura de governança vigente na organização, assim como 
0.. 

s os papéis e as responsabilidades definidos. 
o o 

~ Estabelecer relação objetiva e profissional com a mídia, com outras instituições e com auditores. 
<!) 

~ 
!=: Assegurar que decisões, estratégias, planos, ações, serviços e produtos fornecidos pela organização atendam ao maior o 
"õ 
...:s número possível de partes interessadas, de modo balanceado, equitativo, sem permitir a predominância dos interesses de 
~ pessoas ou grupos. 

---;; Estabelecer modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como transparência, comprometimento das partes 
!=: 
.9 interessadas e foco em resultados. o 
a:! 

.!::3 
~ Estabelecer modelo de gestão que favoreça o alinhamento de operações à estratégia e possibilite aferir o alcance de 
OS) 

'"""' benefícios, resultados, objetivos e metas. o 
a:! ·;o 

'<\) 

1d Estabelecer a estratégia da organização e formalizá-la 
~ 
~ 
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Comunicar às partes interessadas a estratégia da organização 

Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais indicadores operacionais e os resultados da organização. 

~ Estabelecer mecanismos de articulação, comunicação e colaboração que permitam alinhar estratégias e operações das 
c 

organizações envolvidas em políticas transversais e descentralizadas. o o 
..... ·-c o 
Q) ~ s ·-<O c 
~ <O c OI) Estabelecer, de comum acordo, objetivos coerentes e alinhados entre todas as organizações envolvidas na implementação da ~ ~ <C <J:J 

estratégia, para que os resultados esperados possam ser alcançados. ã ;:: 

Estabelecer e manter política de delegação e de reserva de poderes, de forma a assegurar a capacidade de avaliar, dirigir e 
monitorar a organização. 

<O 
o-

Definir os papéis e distribuir as responsabilidades entre os conselhos, a alta administração e a gestão operacional, de modo a ã 
E garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas. Q) 
;;;. 
o 
I;)J) 

Q) 

"O Definir, de forma clara, procedimentos e regulamentos afetos a gestão da estrutura interna de governança, bem como os 
~ 

~ 
seguintes processos: elaboração, implementação e revisão de políticas; tomada de decisão, monitoramento elaboração, 

~ implementação e revisão de políticas; tomada de decisão, monitoramento e controle. 
J:;1.l 

Definir instâncias internas de apoio à governança e indicar como elas se relacionam com as demais estruturas de governança. 

Fomentar a cultura de gestão de riscos corno fator essencial para executar a estratégia, tornar decisões e realizar os objetivos 
o da organização. s 
Q) 

.5 Estabelecer política e estrutura integrada de gestão de riscos e controle interno. 
~ g 
§ Assegurar que a gestão de riscos e o controle interno sejam parte integrante dos processos organizacionais. 
o 
Q) 

"" o Considerar os riscos que têm impacto sobre outras organizações públicas e demais partes interessadas e comunicar, consultar o 
-~ 
1-< e compartilhar informações regularmente com essas partes. 
Q) 

"O 

,g 
~ Monitorar e analisar a gestão de riscos e o sistema de controle interno, a fim de assegurar que sejam eficazes e apoiemo 
<!) 

o desempenho organizacional. 

Estabelecer estatuto que defina o propósito, a autoridade e a responsabilidade da auditoria interna. 

<O Prover condições para que a auditoria interna seja independente e para que os auditores internos sejam proficientes, atuem de 
5 forma objetiva e com zelo profissional ao executar seus trabalhos . 
. 5 
_;g 
1-< Garantir que seja desenvolvido e mantido um programa de garantia de qualidade e melhoria da auditoria interna, o 

.-<;::: 
compreendendo todos os aspectos da atividade. "O 

::I 
<é 

Assegurar que a auditoria interna adicione valor à organização 

Publicar relatórios periódicos de desempenho dos sistemas de governança e de gestão, de acordo com a legislação vigente e 
com os princípios de accountability. 

_;g 
Publicar, juntamente com os relatórios periódicos, parecer da auditoria interna quanto à confiabilidade das informações 

o prestadas, a regularidade das operações subjacentes e o desempenho das operações. 
c 
(~ 
p.. Publicar a decisão quanto à regularidade das contas proferida pelo órgão de controle externo. "' 
~ 
<!) Publicar eventuais avaliações da adequação e do desempenho dos sistemas de governança e de gestão realizadas pelos órgãos g de controle externo. 

j 
o Avaliar, periodicamente, o grau de satisfação das partes interessadas com as estratégias e ações da organização, a satisfação 
o 

quanto a serviços e produtos fornecidos, assim como avaliar a imagem, a reputação e a confiança do público na organização. o 
<é 

Comprometer-se com a transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos termos 
da lei. 
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Anexo 4 - Questionário e Modelo Preliminar 

Governança nas Agências Reguladoras 

Objetivo: Propor elementos para um futuro modelo de govemança nas agências reguladoras federais brasileiras. Govemança 
de uma agência reguladora remete à sua capacidade em liderar, dirigir e controlar as partes interessadas (beneficiários, órgãos 
de defesa do consumidor, agentes econômicos etc.) colocada em prática para avaliar, direcionar e monitorar o mercado 
regulado com vistas à implantação de políticas regulatórias e à prestação de serviços essenciais à sociedade. 

Olá a todos! Sua opinião é importante. Opine! Priorize os elementos clicando de 1 (nenhuma) até 5 (muita) de acordo a sua 
visão da importância do elemento na adoção de boas práticas de govemança corporativa Caso acredite que o elemento não se 
aplica escolha 1 e será retirado da pesquisa ! 

Há 14 perguntas neste questionário 

Elementos de governança nas agências reguladoras 
Quais os elementos que o Senhor (a) considera relevantes para a capacidade da agência em liderar, dirigir e controlar as 
partes interessadas (beneficiários, órgãos de defesa do consumidor, agentes econômicos etc.) visando a implantação de 
políticas regulatórias e à prestação de serviços essenciais à sociedade. Priorize os elementos clicando de 1 (nenhuma) até 5 
(muita) de acordo a sua visão da importância do elemento na adoção de boas práticas de govemança corporativa. 

Nome do respondente: ---------------------
C~go: ___________________________________________ _ 

Telefone de contato:-------------------------------

E-mail: -----------------------------------------

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Adoção de processo transparente e formalizado que oriente a indicação, a 
seleção e a nomeação de membros da alta administração e da gestão 
operacional. 

Capacitação dos membros da alta administração e da gestão operacional, 
de modo que as competências necessárias à execução de suas atividades 
sejam desenvolvidas. 

Estabelecimento de sistema de avaliação de desempenho dos membros da 
alta administração. 

Garantia de que o conjunto dos beneficios da alta administração seja 
transparente e adequado para atrair bons profissionais e estimulá-los a se 
manterem focados nos resultados organizacionais. 

Exigência de experiência prévia como pré-requisito para ser nomeado 
como diretor da agência? 

2 

o o 

o o 
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o o 
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o o o 
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Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

2 3 4 5 

Adoção de código de ética formalmente instituída e suficientemente 
detalhada e clara que defina padrões de comportamento aplicáveis aos o o o o o membros dos conselhos, aos da alta administração e aos gerentes da 
organização 

Revisão periódica deste código de ética ou conduta o o o o o 
Nomeação de um responsável para investigar, de maneira confidencial se 

o o o o o preconceitos, vieses ou conflitos de interesse influenciam as decisões e as 
ações de membros dos conselhos, da alta administração e de gerentes. 

Prática de atitudes de acordo com padrões de comportamento baseados 

o o o o o nos valores e princípios constitucionais, legais e institucionais e no 
código de ética e conduta adotado. 

Existência de contribuições para a boa reputação da organização por meio o o o o o de boas relações com o cidadão e com outras instituições 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

2 3 4 5 

Avaliação, direcionamento e monitoramento da agência, especialmente o 
alcance de metas institucionais e o comportamento dos membros da alta o o o o o 
administração e dos gerentes. 

Definição e distribuição clara de papéis e responsabilidades entre os 

o o o o o membros dos conselhos, da alta administração e os gerentes (segregação 
de funções críticas) 

Responsabilização, perante as estruturas de governança (internas e 
externas), pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da o o o o o 
organização e pelo alcance dos resultados previstos. 

Avaliação de resultados das atividades de controle e dos trabalhos de o o o o o auditoria 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

2 3 4 5 

Estabelecimento de um modelo de participação social, no qual se 
promova o envolvimento da sociedade, dos usuários e demais partes o o o o o 
interessadas na definição de prioridades. 

Estabelecimento e divulgação de canais de comunicação e consulta com 
as diferentes partes interessadas (cidadãos, agentes econômicos, ONGs, o o o o o 
associações etc ) . 

Publicação para conhecimento de todas as partes interessadas, da 
estrutura de governança vigente na organização, assim como dos papéis e o o o o o 
das responsabilidades definidos. 

Estabelecimento de uma relação objetiva e profissional com a mídia, com o o o o o outras instituições e com auditores. 

Garantia formal de que decisões, estratégias, planos, ações, serviços e 
produtos fornecidos pela organização atendam ao maior número possível o o o o o de partes interessadas, de modo balanceado, equitativo, sem permitir a 
predominância dos interesses de pessoas ou grupos. 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

2 3 4 5 

Estabelecimento de um modelo de gestão da estratégia que considere 

o o o o o aspectos como transparência, comprometimento das partes interessadas e 
foco em resultados. 

Estabelecimento de um modelo de gestão que favoreça o alinhamento de 
operações à estratégia e possibilite aferir o alcance de beneficios, o o o o o 
resultados, objetivos e metas. 

Estabelecimento e formalização da estratégia da organização. o o o o o 
Comunicação às partes interessadas da estratégia da organização o o o o o 



Monitoramento e avaliação da execução da estratégia, dos principais O 
indicadores operacionais e dos resultados da organização. 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Estabelecimento de mecanismos de articulação, comunicação e 
colaboração que permitem alinhar estratégias e operações das 
organizações envolvidas em políticas transversais e descentralizadas. 

Estabelecimento, de comum acordo, de objetivos coerentes e alinhados 
entre todas as organizações envolvidas na efetivação da estratégia, para 
que os resultados esperados possam ser alcançados. 

Estabelecimento de processos apropriados para assegurar que seus canais 
de comunicação efetivamente operam na prática. 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Estabelecimento e manutenção de política de delegação e de reserva de 
poderes, de forma a assegurar a capacidade de avaliar, dirigir e monitorar a 
organização. 

Defmição de papéis e responsabilidades formalmente distribuídas entre os 
conselhos, a alta administração e a gestão operacional, de modo a garantir 
o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas. 

Definição clara dos procedimentos e regulamentos afetos a gestão da 
estrutura interna de governança (conselhos consultivos, conselhos de 
auditoria, corregedoria), bem como os seguintes processos: elaboração, 
aplicação e revisão de políticas, tomada de decisão, monitoramento e 
controle. 

Definição clara de instâncias internas de apoio à governança (conselhos 
consultivos, corregedoria, conselho de auditoria). 

Indicações formais de como estas instâncias se relacionam com as demais 
estruturas de governança 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Adoção de uma cultura de gestão de riscos fomentada como fator essencial 
para programar a estratégia, tomar decisões e realizar os objetivos da 
organização. 

Implantação de uma política e uma estrutura integrada de gestão de riscos e 
controle interno. 

Garantia de que a gestão de riscos e o controle interno sejam parte 
integrante dos processos organizacionais. 

Priorização dos riscos que têm impacto sobre outras organizações públicas 
e demais partes interessadas e comunicar, consultar e compartilhar 
informações regularmente com essas partes. 

Monitoramento e análise da gestão de riscos e do sistema de controle 
interno, a fim de assegurar que sejam eficazes e apoiem o desempenho 
organizacional. 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

A Normatização de um estatuto que defina o propósito, a autoridade e a 
responsabilidade da auditoria interna. 

A garantia de condições para que a auditoria interna seja independente e 
para que os auditores internos sejam proficientes, atuem de forma objetiva 
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2 3 4 5 

e com zelo profissional ao executar seus trabalhos. 

A garantia de que seja desenvolvido e mantido um programa de garantia de 
qualidade e melhoria da auditoria interna, compreendendo todos os o o o o o 
aspectos da atividade. 

A comprovação de que a auditoria interna adiciona valor à agência o o o o o 
A existência de um comitê de auditoria independente da administração com 
a responsabilidade de rever as estruturas de controle e dos processos de o o o o o 
auditoria externa 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

2 3 4 5 

Acesso e publicação de relatórios periódicos de desempenho dos sistemas 

o o o o o de govemança e de gestão, de acordo com a legislação vigente e com os 
princípios de accountability. 

Publicação, juntamente com os relatórios periódicos, de parecer da auditoria 

o o o o o interna quanto à confiabilidade das informações prestadas, a regularidade 
das operações subjacentes e o desempenho das operações 

Publicação de decisão quanto à regularidade das contas proferida pelo o o o o o Tribunal de Contas da União - TCU. 

Publicação de eventuais avaliações da adequação e do desempenho dos o o o o o sistemas de governança e de gestão realizadas pelo TCU 

Estabelecimento de requisitos mínimos de transparência do processo o o o o o decisório das agências. 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

2 3 4 5 

Avaliação periódica do grau de satisfação das partes interessadas com as 
estratégias e ações da organização, a satisfação quanto a serviços e o o o o o produtos fornecidos, avaliação da imagem, a reputação e a confiança do 
público na organização. 

Garantia de que sejam apurados os fatos com indício de irregularidade ou 

o o o o o contrários à política de governança, promovendo a responsabilização em 
caso de comprovação. 

Defmição clara da divisão de responsabilidades dos principais cargos da o o o o o entidade e do monitoramento dos gestores executivos. 

Adoção de mecanismos apropriados que asseguram que os fundos e 
recursos públicos sejam empregados de forma econômica, eficiente e o o o o o 
efetiva. 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

2 3 4 5 

Estabelecimento de um período de quarentena superior a 1 (um) ano para 
os dirigentes das agências reguladoras, tendo por parâmetro as melhores o o o o o práticas internacionais (fonte: OCDE- Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico ). 

Estabelecimento de um rol taxativo de hipóteses de perda de mandato dos 

o o o o o dirigentes das agências reguladoras, extinguindo a previsão insculpida no 
parágrafo único do art. 9° da Lei n° 9.986/2000. 

Elaboração de padronização mínima dos institutos das audiências/consultas 

o o o o o públicas entre as agências, notadamente quanto aos documentos que devem 
ser disponibilizados antes e após a audiência ou consulta. 

Estabelecimento de um prazo máximo que os reguladores deveriam possuir o o o o o para disponibilizar essas informações aos interessados. 

o o o o o 



Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Existência de uma cláusula na lei criadora da Agência com a definição 
clara dos seus deveres e responsabilidades 

Existência de uma cláusula na lei criadora da Agência com a definição dos 
papéis de outras instituições no processo de regulamentação. 

Possibilidade de ocorrer interferência por parte do Ministério vinculado nas 
decisões da Agência 

Fixação de prazos para a indicação de nomes pelo Executivo Federal, tanto 
na hipótese em vacâncias previsíveis, quanto imprevistas. 

Normatização de prazos para indicação, sabatina e nomeação de dirigentes 
dos entes reguladores. 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Autonomia na determinação das despesas da agência. 

Ocorrência de contingenciamento de recursos orçamentários 
(financiamento) pelo Executivo afetando atividades de fiscalização e 
logística 

Prática de mecanismos/instrumentos formais que propiciem maior 
estabilidade e maior previsibilidade na descentralização de recursos para as 
agências 

Capacidade de realização de providências no sentido de promover o 
incremento das receitas próprias das agências reguladoras deficitárias 

Capacidade de utilização de mecanismos/instrumentos formais para 
propiciar maior estabilidade e maior previsibilidade na descentralização de 
recursos para as agências 
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