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RESUMO 

 

Pautado pela importância e atualidade do tema da governança no setor público, este estudo 

objetiva compreender o funcionamento da governança no maior órgão de infraestrutura da 

administração federal brasileira: o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT. Identificar eventuais e potenciais fragilidades no modelo de governança existente, seja 

em sua proposição seja em sua implementação, motiva a propor medidas voltadas ao seu 

aprimoramento bem como ao funcionamento orgânico da autarquia. Busca-se, para tanto, o 

estabelecimento de estruturas-chaves consideradas fundamentais ao que atualmente se 

entende por uma “boa governança”, especialmente as relacionadas com as diretrizes de boa 

governança do Tribunal de Contas da União (TCU), consideradas o marco referencial para a 

governança pública na administração federal. A pesquisa compreendeu a coleta de múltiplas 

fontes de dados, incluindo(i) a análise de documentos oficiais e literatura cinza; (ii) a revisão 

da literatura, (iii) o benchmarking e (iv) a realização de entrevistas com partes envolvidas com 

governança pública no DNIT e na administração federal. Identificou-se, assim uma estrutura 

bastante divergente do que se entende por boa governança no DNIT, o qual, apesar de contar 

com um modelo potencialmente robusto e normatizado, não foi capaz de implementá-lo e 

torná-lo funcional. Sucessivas mudanças de gestão e frequentes alterações no quadro de 

liderança do DNIT e na própria estrutura dos núcleos responsáveis pela governança e gestão 

estratégica mostraram-se grandes entraves a esta implementação. Dado este cenário e tendo 

como principal guia as diretrizes de boa governança do TCU, o estudo levanta ações e 

medidas de cunho prático capazes de simplificar o modelo de governança do DNIT e, 

sobretudo, fazê-lo funcional e efetivo. Nesse sentido, propõe-se a adoção de tais medidas em 

três ciclos de implementação, a depender do nível de maturidade institucional, prioridade e 

grau de facilidade para implementação. 

 

 

Palavras-chave: Governança. Governança Pública. Governança Corporativa. Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT. Tribunal de Contas da União.  

 

 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Guided by the current relevance and topicality of the theme of governance in the public 

sector, this study aims to understand the functioning of governance in the largest 

infrastructure public institution in Brazil: the National Department of Transport Infrastructure 

– DNIT. The main goal was to propose guidelines for improving and implementing DNIT’s 

current public governance model. Thus, the study focuses on identifying and assessing 

weaknesses in the governance model concept, as well as in its implementation, as a way to 

determine directives to be adopted by the public agency towards what is currently understood 

as “good governance” by the Federal Court of Audits (TCU) – the institution responsible for 

the most important governance referential framework applicable to the Brazilian federal 

administration. The research involved data collection from multiple sources, including (i) 

official document analysis and gray literature; (ii) literature review, (iii) benchmarking and 

(iv) interviews with stakeholders involved with public governance in DNIT and/or the federal 

administration. As a result, the research identified that DNIT’s governance model is 

conceptually adequate to TCU’s directives. Nevertheless, current governance practices 

identified in the agency greatly diverge from the Court’s recommendations. Despite having a 

well-designed governance model, with robust planning and solid regulation, the agency was 

unable to carry a functional implementation. Successive administration changes led to high 

turnover not only among DNIT’s leaderships, but also in the whole team responsible for both 

governance policies and strategic management, all what proved to be major obstacles to the 

adequate handlining of governance structures. Given this scenario and having TCU’s public 

governance referential framework as main guide, the study suggests several actions and 

measures, practical in nature, that are deemed capable of simplifying and improving DNIT’s 

governance model in order to make it functional and effective. All actions are organized in 

three different implementation cycles, built according to action’s priority, current degree of 

institutional maturity and/or easiness of implementation. 

 

 

Keywords: Governance. Public Governance. Corporate Governance. Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes. DNIT. Federal Court of Audits.  
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INTRODUÇÃO  

Por mais sistemático e atual que possa aparentar, não é nada trivial abordar a temática 

da “boa” governança no setor público. Menos ainda quando é analisada no âmbito do maior 

órgão de infraestrutura da administração federal brasileira: o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT). Nesse contexto, este Estudo tem como objetivo 

primário compreender o funcionamento da governança desta autarquia com o objetivo 

secundário, apesar de central, de identificar potenciais fragilidades na estrutura adotada. Com 

isso, almejamos propor medidas capazes de aprimorar a estrutura e eficácia deste órgão 

autárquico.  

Não temos a pretensão de desmistificar o tema da governança no setor público ou 

aproximá-lo da governança privada das grandes corporações. Sem ignorar a complexidade do 

assunto e da estrutura do próprio DNIT, nossa motivação se pousa no estabelecimento de 

pilares básicos para uma governança eficaz e, sobretudo, possível de ser implementada pelo 

órgão. 

Para tanto, adotou-se metodologia comum a trabalhos realizados no âmbito de um 

mestrado profissional que aplica teorias existentes sobre determinado tema a um caso 

concreto objetivando solucionar uma questão existente a partir da combinação entre pesquisa 

e desenvolvimento A pesquisa foi realizada com a combinação de referencial teórico acerca 

do objeto da governança, a partir da coleta de dados secundários e da geração de dados 

primários, tais como entrevistas semiestruturas que realizamos com agentes externos 

considerados relevantes para o estudo, conforme esmiuçaremos no capítulo metodológico.  

Parte-se, portanto da compreensão das acepções do termo governança, suas 

interpretações e sua relação com a evolução do próprio papel do Estado. Tudo no sentido de 

estabelecer um referencial teórico sólido, relacionado ao que seria uma boa governança e 

como ela pode ser aplicada e avaliada pelos órgãos da administração pública, e em especial o 

DNIT. A avaliação da governança como paradigma do Estado e o estabelecimento das 

referidas bases teóricas visa contribuir para a aplicação da teoria à prática. Pretende-se, em 

grande medida, utilizar os conceitos, estudos e teorias consolidadas como bases da avaliação 

prática da governança existente e praticada no DNIT e das propostas de sua melhoria.  

Nesse sentido, percorre-se o caminho da governança da teoria à prática, analisando o 

material utilizado como base para o modelo de governança estruturado pelo DNIT. Para além 

dos referenciais internacionais e dos princípios utilizados por instituições como o 

International Federation of Accountants (IFAC), Banco Mundial e a Organização para 
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Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), analisamos as bases nacionais legais, 

com destaque para a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) e a Política Nacional de 

Governança Pública estabelecida pelo Decreto nº 9.203/2017. Ambas são grandes marcos no 

cenário nacional da governança pública e no seu posicionamento como tema de extrema 

relevância para o país.  

Focamos nosso olhar no guia referencial de governança elaborado pelo TCU, o qual 

entendemos como o arcabouço mais adequado para a nossa análise, posto que além de 

constituir o grande norte oficial para a governança em órgãos públicos da administração 

federal, um dos grandes objetivos do DNIT em melhorar sua governança é a forte intenção do 

Órgão de melhorar sua avaliação frente ao TCU. Esse guia estabelece de forma bastante 

detalhada quais os princípios a serem seguidos pelo órgão, os elementos fundamentais a uma 

boa governança e as medidas para mensurar e avaliar sua qualidade.  

Por fim, apresentamos os resultados das entrevistas realizadas com atores envolvidos 

na temática da governança capazes de avaliá-la sob a perspectiva do DNIT.A luz de 

observações, centra-se no DNIT com o objetivo de compilar um diagnóstico robusto de seu 

sistema de governança. Remonta-se à criação do próprio DNIT e a avaliação detalhada de 

seus documentos normativos relacionados com o tema da governança, estruturando um 

histórico evolutivo de seus modelos até o presente. Inclui-se nesse diagnóstico o mapeamento 

dos stakeholders envolvidos na implementação e desenvolvimento da governança no DNIT, 

sob a ótica interna do Órgão e suas relações externas. Chega-se, assim, ao retrato do modelo 

de governança atualmente consolidado no DNIT e seu estado atual – englobando todos os 

elementos integrantes do diagnóstico – como elementos fundamentais para a avaliação 

definitiva de seu modelo de governança. 

Com base nesse retrato propõe-se, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo próprio 

TCU e as práticas recomendadas por ele, propõe-se medidas de cunho prático com o objetivo 

de melhorar o modelo de governança do DNIT e sua implementação. Tais medidas, por sua 

vez, foram pensadas e propostas em ciclos temporais de implementação, os quais levaram em 

consideração a realidade do órgão tal como exposta por seus representantes e por todas as 

informações fornecidas para este estudo. Evita-se, assim, alterações tão bruscas que 

impossíveis de serem colocadas em prática pelo órgão, privilegiando-se sempre o componente 

humano, as capacidades dos indivíduos e seu poder de transformação. 

Compila-se, finalmente tais sugestões – devidamente divididas nos propostos ciclos de 

implementação – em uma tabela que se apresenta como conclusão final deste estudo, capaz de 
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ser utilizada pelo DNIT, mais precisamente pelo EGE, como guia orientador da mudança do 

órgão em prol de um sistema de governança mais simples, funcional, transparente e eficaz. 
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1. METODOLOGIA  

Em sentido amplo, este trabalho tem como objeto de pesquisa a governança do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, considerando a governança 

em sua acepção de reformas administrativas do setor público – utilizadas com o intuito de 

atender as demandas sociais por qualidade do serviço prestado pelo Estado (MEZA; 

MORATTA; GROSCHUPF, 2016, p. 182).  

Nosso objetivo é conceber diretrizes de um modelo de governança pública que atenda 

a missão do DNIT e contribua para a construção de uma sociedade mais democrática. Para 

isso, partimos da compreensão do contexto de inserção e relações estruturais do Órgão. 

Importante anotar que se trata de estudo produzido no âmbito de um Mestrado 

Profissional cujo propósito é “contribuir com o desenvolvimento profissional do estudante 

através da aplicação do método científico a um problema real” (MANUAL DOS 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO, 2017, p. 6). A diferença principal entre a dissertação de 

mestrado profissional e acadêmico é que nesta pretende-se expandir o conhecimento “sem 

levar em conta uma dimensão específica da realidade ou a necessidade de uma organização”, 

enquanto naquela tem-se a vinculação da teoria com a resolução de um problema estrito, 

prático, tangível (MANUAL DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO, 2017, p. 10).  

Assim, e por se tratar de trabalho inserido no campo do conhecimento da gestão 

pública, o objetivo central do estudo é entregar um protótipo com diretrizes de governança 

para o DNIT de viável implementação e que considere as especificidades do setor público 

brasileiro.  

O questionamento central deste trabalho é: quais os arranjos necessários para que o 

DNIT se adeque as recomendações mais consagradas da governança pública na atualidade?   

Desta pergunta mestra decorrem alguns pontos de investigação:  

i. Quais são as teorias relevantes produzidas pela literatura sobre governança 

pública?  

ii. Qual é o contexto legal brasileiro e a quais normas a autarquia precisa se 

adequar?  

iii. Qual é o histórico e quais são as características da governança existente no 

DNIT? e  
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iv. Quais são os atores envolvidos no processo, sejam internos ao Órgão, 

pertencentes à outras esferas públicas e até mesmo privados que são 

necessários mobilizar para conceber um modelo viável de governança?  

Essas perguntas serão respondidas ao longo do trabalho, valendo-se da metodologia 

denominada como estudo de caso no âmbito da pesquisa organizacional consistindo em: 

Uma investigação detalhada, frequentemente com dados coletados durante 

um período de tempo, de uma ou mais organizações, ou grupos dentro das 

organizações, visando prover uma análise do contexto e dos processos 
envolvidos no fenômeno em estudo. (HARTLEY, 1995, apud, GODOY, 

2006, p. 120). 

O modelo de Estudo de Caso é adequado, pois tem como foco os problemas práticos 

relacionados à implementação da governança no DNIT sem descuidar do contexto em que a 

organização se insere: complexas redes de poder e relacionamento, processos históricos, e na 

dinâmica de interesses dos stakeholders (GODOY, 2006,). Para Hartley, o estudo de caso é 

especialmente interessante quando “se quer compreender processos de inovação e mudança 

organizacional” (1995, apud, GODOY, 2006, p. 121), precisamente o que se objetiva 

compreender com a governança no DNIT. Segundo Merriam, os objetivos dos estudos de caso 

são quatro: descrição de um fenômeno; padronização e interpretação; organização teórico-

conceitual; e avaliação dos resultados obtidos (MERRIAN, 1988, apud, GODOY, 2006, p. 

124-125).  

Em relação a tipologia desenvolvida por Merriam, este estudo é singular, porque se 

enquadra na pesquisa-ação. Ou seja, valendo-se das técnicas de descritivas e tipificadas por 

aquele autor, realizamos uma Pesquisa Ação em formato de “estudo de caso”. Contudo, o 

produto final está relacionado “a resolução de um problema coletivo”, para produzir 

mudanças significativas e positivas na realidade (THIOLLENT, 1997, apud, MANUAL DOS 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO, 2017, p. 10). Em síntese, a abordagem desta pesquisa é 

descritiva. E nessa descrição buscamos, como Pesquisa Ação, gerar propostas de mudanças de 

paradigmas que auxiliem o DNIT a edificar uma governança sólida.  

As etapas da pesquisa podem ser divididas em quatro frentes: (i) a análise documental; 

(ii) a revisão da literatura, (iii) o benchmarking e (iv) a realização de entrevistas. A principal 

fonte de dados primários foi o próprio DNIT, que disponibilizou relatórios e manuais oficiais, 

contratos, atas de reuniões, de encontros e apresentações. Para complementar esse conjunto de 

documentos, recorreu-se às publicações do sítio eletrônico do Órgão, às consolidações de 
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órgãos externos, como os painéis de informações do TCU e notícias relacionadas ao Órgão 

publicadas em canais oficiais e na imprensa. A pesquisa ocorreu entre abril de 2020 e outubro 

de 2020, sendo que o período de produção normativa e recorte das notícias vinculadas ao 

DNIT compreendeu os últimos dez anos, ou seja, de 2011 a 2020. 

A organização da análise dos documentos e informações coletados baseou-se na 

cronologia estabelecida por Bardin: (i) a pré-análise; (ii) a exploração do material e (iii) o 

tratamento dos resultados – inferência e interpretação (BARDIN, 2012, p. 124). A função da 

pré-análise é sistematizar as ideias iniciais, com a escolha e preparação dos documentos e a 

formulação de hipóteses e objetivos, ainda que se permita o incremento de novos conteúdos 

no decorrer do processo. É um plano que pode ser aprimorado (BARDIN, 2012). Na segunda 

etapa, de exploração do material, “as operações de codificação, decomposição ou enumeração 

[são realizadas sobre o material pré-analisado] em função de regras previamente formuladas” 

(BARDIN, 2012, p. 131). Por fim, interpreta-se os resultados obtidos e tratados de maneira a 

serem significados ao contexto do objeto em análise (BARDIN, 2012).  

Os documentos coletados traçaram um panorama da governança no DNIT, sem 

descuidar do contexto histórico e das diversas redes de interesses que orbitam a instituição. 

De pronto, percebemos que a implementação de uma governança para todo o Órgão é um 

desafio colossal. Verificamos isso porque o DNIT é a maior autarquia federal, em termos de 

recursos financeiros1, está capilarizada em todos os Estados da federação através das 

superintendências, é cobiçada por diversos atores políticos2, etc.  

Além disso, identificamos uma emergente pressão social para a implementação de 

governança nos órgãos públicos. É crescente a pressão social por instituições mais 

transparentes e democráticas e que permitam mecanismos de controle e participação social. 

Isso inviabiliza a atual organização do DNIT. Esta constatação decorreu da revisão 

bibliográfica realizada: o tema da governança pública tem sido cada vez mais explorado no 

ambiente público por estudiosos, servidores públicos, instituições e órgãos de controle.  

A normativa sobre governança no setor é recente, como a Lei das Estatais (Lei nº 

13.303/2016) e o Decreto Federal nº 9.203/2017, que dispõem sobre a política de governança 

 
1 Conforme o mapa de Fragilidades de Controles versus Poder Econômico, o DNIT é a autarquia com maior 

orçamento federal: com R$ 19 billhões alocados para o ano de 2018. A segunda autárquica listada é o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSSE), com o Poder Econômico de R$ 3 bilhões, portanto, seis vezes menor. 

Disponível em: <https://meapffc.apps.tcu.gov.br/>. Acesso em: 21 nov. 2020. 

2 Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/centrao-mira-orcamento-de-r-781-bi-com-cargos/>. Acesso 

em: 21 nov. 2020. 

https://meapffc.apps.tcu.gov.br/
https://www.istoedinheiro.com.br/centrao-mira-orcamento-de-r-781-bi-com-cargos/
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da administração pública federal. E, pouco a pouco, os órgãos de controle das estatais também 

passaram a observar e considerar a relevância da governança recentemente3. Além da 

literatura sobre governança corporativa e pública, observamos outros temas correlatos: como 

gestão de riscos, integridade, compliance e administração pública no geral. O acúmulo desse 

conhecimento nos ajudou a interpretar os resultados obtidos. 

A coleta de depoimentos trouxe contribuições importantes à pesquisa. Foram 

realizadas seis entrevistas com dois representantes do Órgão, alocados especificamente na 

área estratégica – cuja função é monitorar a sua governança, consolidar o planejamento 

estratégico e auxiliar os órgãos colegiados da estrutura dela. Buscou-se extrair as impressões 

dos entrevistados sobre sua estrutura do Órgão; os desafios e dificuldades institucionais; os 

conflitos com a necessidade de adequação aos princípios da governança e as relações de poder 

internas e externas à autarquia. 

Com a entrevista com o representante do Tribunal de Contas da União (TCU) 

buscamos compreender como se estruturou a visão de governança pública do TCU, pois sua 

atuação impacta diretamente na implementação de sistemas de governança na administração 

pública federal, ainda que não sejam medidas impositivas.  

Desde 2013 o TCU, ao lado da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), vem encabeçando as discussões sobre 

governança no campo público brasileiro, com a produção de materiais instrutivos, como o 

Referencial Básico de Governança e a criação do Índice de Governança e Gestão – que visa 

medir a implementação de governança e gestão dos órgãos federais a partir do Levantamento 

Integrado de Governança Organizacional do TCU de 2018 (LIGO-TCU).  

Outras três entrevistas foram realizadas a partir da seleção de casos de sucesso de 

implementação da governança pública na administração federal, em órgãos distintos que o 

DNIT. Tais entrevistas foram feitas com os coordenadores gerais de planejamento estratégico 

e governança dos seguintes órgãos: Ministério da Economia; Tribunal Regional do Trabalho 

da 18ª Região; e Instituto Federal da Paraíba.  

 
3 A pesquisa indicou que o debate sobre governança pública entrou na agenda definitivamente no início da 

segunda década deste século. Na literatura nacional, os livros de José Matias-Pereira “Governança no setor 

público” e de Humberto Falcão Martins e Caio Marini “Um Guia de Governança para Resultados”, referências 

desta pesquisa, são de 2010 e utilizam praticamente bibliografia internacional sobre governança. Além disso, a 

primeira versão da“Referência Básico de Governança Aplicável a Órgão e Entidades da Administração Pública” 

do TCU, vital para as nossas propostas de governança para o DNIT, é de 2013. 
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O principal critério de seleção foi o mencionado levantamento de governança TCU. O 

objetivo das entrevistas foi mapear quais foram os aprendizados que a organização teve na 

construção de seu modelo de governança, para além da formulação teórica. O contexto da 

administração pública é específico na realidade brasileira e, mesmo em instituições com 

propósitos e regimes jurídicos diferentes, podemos identificar pontos de contato que ajudam a 

construir um rol de ensinamentos e incentivos práticos para ações e construções futuras.  

As entrevistas foram realizadas por meio de formulário de perguntas semiestruturadas, 

previamente elaborado. A escolha pela estrutura mista permitiu (a) ao entrevistador, 

aprofundar-se em alguns aspectos mais relevantes; e (b) ao entrevistado, responder de modo 

livre e espontâneo àquilo que considera mais relevante, inclusive às circunstâncias mais 

subjetivas: como valores e aspirações (LIMA, 2016).  

Foi adotada a seguinte estrutura de perguntas para o instrumento de entrevista:  (i) 

pequeno currículo do entrevistado, com foco no tema da governança pública; (ii) trajetória do 

órgão na construção do seu modelo de governança; (iii) principais pontos que os entrevistados 

consideram importantes para a implementação da governança nos seus respectivos órgãos; e 

(iv) insights da forma de estruturar os mecanismos de governança. O resultado das entrevistas 

se aproxima do que a literatura denomina de benchmarking, isto é: 

Um método para comparar o desempenho de algum processo, prática de 

gestão ou produto da organização, com o de um processo, prática ou produto 

similar que esteja sendo executado de forma mais eficiente, na própria ou em 
outra organização, visando a entender as razões do desempenho superior, 

adaptar à realidade da organização e implementar melhorias significativas. 

(FNQ, 2015, p. 4).  

Trata-se, portanto, de buscar entender aspectos das estruturas organizacionais e os 

fatores chaves que permitiram a implementação da governança. Ressalta-se que o 

questionário de autoavaliação elaborado pelo TCU4 é único para toda a administração pública 

federal: as perguntas são as mesmas tanto para um órgão da administração direta, quanto para 

uma empresa pública ou para um tribunal da justiça federal. Nesse sentido, o modelo de 

governança não é muito diferente para cada tipo de organização da administração.  

Conforme discutiremos no capítulo 3, nota-se que, em grande medida, a governança 

pública é uma adaptação do modelo de governança corporativa. Estruturado, por sua vez, para 

 
4 E que fornece os dados para o levantamento anual. 
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mitigar os conflitos de agência com instâncias de decisão colegiada, órgãos de controle 

interno, e mecanismos de transparência e controle. Em realidade, as especificidades de cada 

organização se encontram na normativa, no estágio de desenvolvimento da governança na 

organização, na estrutura dos órgãos internos e nos interesses dos atores – análise que este 

trabalho realiza. 

Pelo exposto, não consideramos prejudicial à pesquisa que as entrevistas fossem 

realizadas com organizações diferentes do DNIT, tanto no regime jurídico, quanto na 

atividade-fim. Ao contrário, entendemos como mais profícuo que os relatos fossem capazes 

de nos fornecer ensinamentos proveitosos. Pois, a partir deles, poderíamos utilizar desses 

casos exemplares para a construção de uma intervenção eficiente, conforme nosso escopo de 

Pesquisa Ação. Isso fora pensado de modo a gerar novas formas de observar pontos que não 

estão na literatura teórica acerca do nosso objeto. 

No capítulo 6, de avaliação do sistema de governança do DNIT e das propostas de 

ação, os ensinamentos das entrevistas são levados em conta, a partir de uma perspectiva 

crítica, considerando as similaridades e contrastes com o DNIT.  Com isso, buscamos 

entender e aprofundar o modelo sui generis de governança do Órgão em análise. 

Por causa da epidemia de Sars-Cov-2, as atividades de pesquisa, tais como as visitas 

de campo, a aplicação dos instrumentos de observação e o contato com o órgão estudado, não 

puderam ser realizadas. As medidas de contenção do vírus (quarentena) se iniciaram no 

mesmo período que nossa pesquisa: em meados de março de 2020. Ainda em outubro desse 

ano concluímos o estudo sob o forte avanço da epidemia.  

Levando esse fato social em conta, optamos por realizar todas as entrevistas de modo 

remoto, por meio de aplicativos de vídeo conferência. Assim, garantimos nosso papel como 

cidadãos e pesquisadores conscientes e responsáveis com nosso objeto e os atores envolvidos.  

A isso se somou uma importante mudança de gestão no DNIT, realizada em junho de 

2020. Desse modo, realizamos uma adaptação do escopo original da pesquisa prevista no 

Termo de Referência firmado com o DNIT, alterando, com a concordância dos pesquisadores 

e do Órgão, o conteúdo dos produtos a serem entregues.  

Assim, alteramos a ideia inicial de estabelecer um plano de implementação para o 

modelo de governança existente no Órgão (com a seleção de alguns indicadores para 

monitoramento e controle) para uma avaliação da adequação do modelo de governança do 

DNIT ao referencial estabelecido pelo TCU – com foco em produzir diretrizes de melhoria do 

modelo e implementação. Ademais, mantivemos a seleção de indicadores dentro do que é 
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estabelecido como as diretrizes de monitoramento e controle de implementação da estrutura 

de governança.  

O cenário de pandemia e troca de gestão do Órgão nos impôs limitações importantes e 

não pudemos realizar entrevistas com membros da alta administração, do nível tático do 

Órgão, superintendentes regionais, além de visitas físicas à sede do Órgão em Brasília e 

alguma de suas unidades descentralizadas. Ou seja, tivemos contato apenas com os gestores 

do modelo de governança da administração que assinou o termo de pesquisa conosco. 

Acreditamos que sem esses empecilhos, tais entrevistas e visitas poderiam ter nos fornecido 

mais detalhes da realidade cotidiana do DNIT, seus entraves e sistema de organização, sem 

contar a valiosa percepção dos funcionários do Órgão sobre o que é e como deve ser feita a 

governança. Esses dados poderiam ter direcionado algumas sugestões de modo mais 

específico e assertivo. 
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2.  GOVERNANÇA PÚBLICA: DEFINIÇÕES, SEU PAPEL NO DEBATE SOBRE 

ESTADO, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESAFIOS  

Antes de analisar o modelo de governança do DNIT e sua implementação, é necessário 

delinear, sob uma perspectiva histórico-acadêmica, alguns temas importantes para a 

compreensão da governança pública e sua implementação. Tal referencial será um guia para 

melhor entendermos como as particularidades do DNIT se aplicam no contexto deste campo 

de estudo da governança pública, e para nortear a análise dos desafios do Órgão e possíveis 

soluções. 

Este capítulo possui seis seções teóricas. A primeira visa entender a origem histórico-

acadêmica da governança enquanto um paradigma de Estado, uma ferramenta para a reforma 

do setor público – visando melhorias nos resultados econômicos e sociais. Uma vez entendido 

esse momento, faremos a uma discussão sobre as diversas definições de governança 

estreitamente relacionadas aos componentes que diversas correntes e autores consideram 

como essenciais para a definição e operacionalização do termo. Da mesma forma, ressaltam-

se as diferentes óticas e níveis em que aa governança pública pode ser aplicada. 

Na terceira seção traçamos as definições apontadas em grandes marcos referenciais e 

que estão voltados para a aplicação prática da governança em setores públicos, ou seja, o uso 

prático do termo no Estado. A seleção foi feita principalmente priorizando marcos que 

influenciaram a visão da administração federal brasileira, em particular do TCU: objeto 

importante para a análise do caso do DNIT, como ressaltado anteriormente na definição do 

problema deste estudo. Nesse sentido, a quarta seção descreve sucintamente os impactos da 

discussão teórica para o caso do DNIT.  

A quinta seção aborda as principais teorias usadas para compreender e analisar a 

governança pública: o que é feito a partir dos elementos que ela enfrenta para ser viabilizada e 

quais problemas ela tenta resolver (ou amenizar) no setor público. A última seção discute os 

desafios e limites das definições de boa governança: qualificação esta que depende das 

dificuldades de mensuração da governança pública. Essa é uma discussão relevante para 

nortear as limitações e desafios inerentes aos órgãos públicos que trabalham com o tema.  

Por fim, cabe ressaltar que não é nossa intenção fazer uma revisão global de todas as 

teorias e conceitos abordados nessa seção, ou mesmo do histórico completo dos temas aqui 

abordados – cada um merece estudos próprios –, mas sim ressaltar em que consistem e os 

motivos que tornam relevante a compreensão da governança pública. Para tanto, foram 

escolhidos guias referenciais de autores renomados e conhecedores do contexto brasileiro e de 
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outros referenciais discutidos nesse mesmo contexto. Juntos, formam um guia conceitual que 

oferece aparato analítico aplicável ao caso do DNIT.  

2.1. O Surgimento da Governança Pública como Paradigma do Estado: definições e 

arranjos  

O modelo de planejamento governamental e de gestão organizacional vigente no 

Brasil possui suas bases em legislações antigas, de mais de 50 anos. O descolamento dessas 

normas com as exigências contemporâneas, derivadas da própria evolução do Estado e seu 

papel, culmina em um sistema anacrônico. Daí as razões para diversos problemas de gestão 

pública que observamos hoje e que levam à desorientação e falta de estratégia organizacional 

coerente - como a fragmentação do planejamento, a visão de curto prazo, concorrência entre 

agendas paralelas, entre diversos outros (MARINI, 2015).  

Essa desestruturação pode ser observada como um reflexo das reformas incompletas 

do Estado.  A título de exemplo, observamos na passagem do estado patrimonial para o estado 

burocrático, durante as reformas de Getúlio Vargas iniciadas em 1937, a tentativa de 

construção de um setor público profissional, impessoal e baseado no Estado de direito e 

competência técnica (BRESSER-PEREIRA, 2009).  

A expansão das funções e tamanho do Estado, consequência do período “pós-guerras” 

e surgimento do Estado de Bem Estar Social, aprofundou a necessidade de eficiência e 

organização do aparato estatal, considerando as novas necessidades econômicas, sociais e 

políticas oriundas das mudanças em curso nas sociedades modernas e a expansão de direitos. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009).   

A partir dos anos 1970, essas dificuldades se agravam e perduraram até meados dos 

anos 1990 – na época conhecida como “o Estado em crise”. Esse período de instabilidade 

mundial (crises do petróleo, da liquidez dos mercados, do Estado de Bem-Estar Social e das 

políticas desenvolvimentistas, da crise fiscal, etc.) deu origem a um novo contexto reformista 

do Estado, visando recuperar a eficiência estatal e capacidade de governança. (MARTINS, 

MARINI, 2010; TCU, 2014).  

O foco na eficiência vem pela percepção de falência do modelo de Estado e da 

necessidade de adaptação à nova realidade em que as crescentes demandas do setor público 

adicionam dificuldades de financiamento e desafios organizacionais causados (1) pela 

crescente responsabilidade de servidores, que muitas vezes excedem suas capacidades 

demandas; (2) pelos desafios do crescimento das organizações do setor público: que criaram 

estruturas organizacionais altamente complexas, de difícil coordenação e gestão; e (3) pela 
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alta quantidade de regulações internas e externas dos órgãos públicos (MANNING et al, 

2009).  

Outras questões seriam ainda adicionadas na equação, como o surgimento de 

escândalos de corrupção e a crescente percepção de falhas gerenciais, que colocam em xeque 

a capacidade do Estado no gerenciamento de problemas sociais: como garantir e prover 

serviços básicos de saúde, educação, segurança, emprego, bem estar, entre outros (MATIAS-

PEREIRA, 2010).  

As sucessivas tentativas de equilíbrio fiscal e reorganização do Estado não 

apresentaram todo o resultado esperado, culminando na precariedade de serviços públicos. 

Aqui está a origem de um sentimento generalizado de desconfiança da população em relação 

ao Estado e ao governo. Na medida em que ocorre a perda de confiança nos governos e 

políticos, cresce a confiança na gestão privada. Esse movimento implica em sentimentos 

populares de distância entre as classes políticas e os cidadãos – uma espécie de ruptura entre 

governantes e governados (CASTELLS, 2017).   

Segundo Matias-Pereira (2010), a sociedade passa neste momento a olhar para o setor 

privado como um exemplo a ser seguido, e cujo cerne conceitual creditava que as capacidades 

de empresas privadas e mecanismos de mercado poderiam promover melhores resultados na 

administração de bens, serviços e na criação de riqueza. Dessa forma, as transformações 

políticas e socioeconômicas em questão geraram a necessidade de um novo paradigma da 

administração pública e da revisão das funções do Estado, a partir do reconhecimento das 

deficiências estatais ante este novo olhar gerencial às políticas públicas e administração. 

Segundo Bresser-Pereira (2009) e Matias Pereira (2010), o movimento reformista da Nova 

Gestão Pública (New Public Management – NPM) nasceu com a proposta promover aumento 

de eficiência e maior responsabilização de atores políticos e burocráticos. Esse movimento se 

pauta na adaptação e transferência do conhecimento e habilidades do setor privado para a 

máquina pública, chamando maior participação do setor privado na esfera pública.  

Esse novo paradigma de gestão pública é calcado na delegação de serviços públicos a 

entes privados, reduzindo as responsabilidades da máquina pública no oferecimento de 

serviços, mas aumentando a função do Estado de fiscalizar a entrega desses serviços. Para 

isso, diversas e inovadoras reformas estatais precisam ser feitas: (a) a descentralização da 

gestão política, (b) o aumento do papel de governos locais na execução de políticas públicas, 

(c) a diminuição do aparato estatal e aumento da participação do setor privado e terceiro setor 

no planejamento e execução de políticas públicas, e (d) reformulação dos mecanismos de 
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fiscalização, resultados e prestação de contas (BRESSER-PEREIRA 2009; MANNING et. al., 

2009). 

Para atender os anseios populares por melhores serviços, o foco de escrutínio do 

Estado passou a ser o a avaliação do desempenho e da qualidade das entregas dos serviços 

públicos, a partir das metas (promessas do governo), planejamento dos serviços, medição dos 

resultados e prestação de contas (accountability) (MANNING et. al., 2009). Ou seja, os 

aspectos de gerência de mercado se disseminaram como uma nova maneira de promover 

controle dos gastos públicos e, consequentemente, de tornar a administração pública 

responsiva e transparente às demandas dos governos e sociedades (MEYER, 

HAMMERSCHMID, 2006). 

Essa nova concepção de gestão pública, oriunda do setor privado, implicou na 

expansão do que é público, com crescente participação da sociedade civil e do setor privado 

para agir “na ou pela” esfera pública. No entanto, essa nova realidade trouxe muitos desafios 

como (a) a crise das reformas do Estado, com as dificuldades criadas pelos ajustes fiscais e 

choques de eficiência da NPM; (b) a emergência de problemas globais, como as mudanças 

climáticas, crises mundiais de saúde e a globalização dos mercados; (c) o alastramento da 

democracia no mundo; e (d) o surgimento de novas mídias que criaram novos mecanismos e 

demandas por transparência (accountability) (MARTINS, MARINI, 2010).   

A revisão das relações entre o Estado, sociedade e setor privado foi inevitável a esse 

processo. Também por conta do maior engajamento desses outros setores no espaço público, 

surgiu a necessidade de maior governança pública. Há décadas a governança era discutida no 

campo das teorias econômicas e em estudos sobre distribuição de poder na geopolítica 

internacional ou em ambientes políticos nacionais (TCU, 2014; MATIAS PEREIRA 2010). 

Contudo, a partir dos anos 1990, ela ressurge nos debates sobre administração pública como 

forte elemento de preocupação. E, com seus fundamentos e ideais diferentes da NPM, ela 

acabou por se constituir em um movimento próprio de reforma administrativa do Estado, 

apresentando um novo paradigma para o Estado (MARTINS, MARINI, 2014; MATIAS-

PERERIA, 2010; TCU, 2014).  

Esse novo paradigma seria distinto da NPM e do Estado burocrático: seria misto, 

apresentando elementos dos dois modelos anteriores (MARTINS, MARINI, 2014). Da 

mesma forma que a NPM, a governança pública foi influenciada pelos modelos de 

governança do setor privado, no que tange a busca incessante por flexibilidade e optimização 

dos processos em busca de melhores resultados. A governança, enquanto prática da 
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administração do Estado, também prioriza o cidadão, o controle social e o combate à 

corrupção, focando em eficiência dentro do espírito de defesa do interesse público e melhoria 

da qualidade dos serviços oferecidos pelo Estado à sociedade (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Porém, as diferenças entre governança pública e NPM são diversas. Falaremos a seguir sobre 

elas.  

Em primeiro lugar, governança não foca apenas na eficiência, mas também em 

eficácia e efetividade. E ela não possui as mesmas bases ideológicas da NPM: enquanto esta é 

calcada nos ideais neoliberais e pela penetração de elementos do mercado no setor público, 

aquela reconhece as redes de interdependência entre os diferentes setores, sendo assim, 

facilmente adaptada aos diferentes contextos socioculturais, independente do status quo.   

Ademais, nem sempre a governança será pautada pela competição, mas sim na 

colaboração e alocação mista de recursos públicos, privados e do terceiro setor. Enquanto a 

NPM deriva da ineficiência do Estado, a governança traz para uma abordagem de participação 

de outros atores privados na política, gerando um menor grau de negação do Estado. Soma-se 

a isso que enquanto na NPM o Estado deve cortar gastos e reduzir o tamanho da máquina 

estatal, na governança ele deve criar coalizões de recursos e buscar incentivos para reformas 

de optimização, sem a necessária redução do aparato estatal (CEPIKU, 2008; NEVES et. al. 

2017; MATIAS-PEREIRA, 2010; PRATS, 2006; PECI, PIERANTI, RODRIGES, 2007).   

Portanto, a governança pública se consolidou como um movimento de modernização 

Estatal (GIRARDI, 2019), que buscou resgatar a legitimidade do Estado e da política – 

trazendo maior participação de todos os atores e setores sociais (MARTINS, MARINI 2014).  

Ela passa então a figurar nas discussões sobre setor público com diversos significados e 

interpretações distintas. Dessa forma, é importante discutir as diferentes interpretações de 

governança, sua evolução conceitual e seus componentes, para a melhor concepção do termo 

e análise de modelos de governança.   

A origem da governança está associada a contextos organizacionais do setor privado, 

no momento em que organizações deixaram de ser geridas diretamente por seus proprietários 

e passaram à administração delegada a terceiros. Para melhorar o desempenho organizacional, 

reduzir conflitos, alinhar ações e trazer mais segurança para proprietários, foram realizados 

estudos e desenvolvidas múltiplas estruturas de governança. Foi com esse foco que surgiram 

os primeiros estudos acadêmicos sobre o assunto, com os textos de Berle e Means em 1932 

(TCU, 2014).  
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Dessa maneira, os primeiros estudos sobre o termo surgiram das teorias econômicas. 

Os mais importantes são aqueles desenvolvidos por Ronald Coase (1937) e Oliver Williamson 

(1970), que abordam o viés dos custos de transação nos negócios de firmas privadas. Segundo 

esses modelos, a governança é um método de gestão que reduz custos a partir da coordenação 

dos negócios, trazendo ganhos econômicos. Portanto, ela foi conceituada a partir da teoria dos 

custos de transação e da teoria institucional (OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016).    

Após a Economia, outras ciências incorporaram a governança em suas análises, como 

a Ciência Política, Administração e as Ciências Sociais.  A Administração passou a se dedicar 

ao assunto por conta do potencial de ganhos econômicos das firmas. São diversas as correntes 

que surgem a partir de então, e muitas delas dão ênfase ao sentido de governança como um 

sistema coorporativo de gestão de conflitos entre administradores e proprietários 

(MIRANDA, AMARAL, 2011; OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016).    

Com a evolução dos estudos acadêmicos acerca da governança, o debate chegou ao 

setor público a partir das discussões sobre custos de transação do setor público e do uso da 

governança como meio de reduzi-los (DIXIT, 2002), o que ocorre dentro do contexto 

histórico discutido na sessão anterior.   

Alcançando o escopo das Ciências Sociais, em especial a Ciência Política, o termo 

governança passou a ser entendido como a distribuição e forma como o poder é adquirido e 

administrado em uma sociedade. Ao longo do tempo, adicionou-se o termo "corporativo" ao 

primeiro, separando o conceito em dois aspectos da administração: o público e o privado, isto 

é, o da gestão pública e da empresarial.  A evolução culminou na governança corporativa no 

setor público, que designa o uso dos princípios da governança corporativa do setor privado no 

setor público, especialmente nas agências de serviços (BHATTA, 2003).   

Portanto, o conceito de governança varia, dependendo de cada corrente ou perspectiva 

acadêmica (MARTINS, MARINI, 2014). Nesse sentido, uma definição mais simples seria 

aquela em que governança é entendida como as políticas de desenvolvimentos orientadas por 

princípios como gestão, responsabilidade, transparência e legalidade, elementos considerados 

essenciais para desenvolvimento social (OCDE, 2001).  

Contrapondo a essa definição mais simples, surgem aquelas que tentam especificar tal 

termo com mais detalhes. Um exemplo é a visão de que governança é processo complexo de 

tomada de decisão que antecipa e ultrapassa o governo (RHODES 1990 apud MATIAS-

PEREIRA, 2010) ou aquelas que definem governança como um termo complexo, dadas as 

diferentes áreas que o estudam (MIRANDA, AMARAL, 2011; ROBICHAU, 2011).  
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Posteriormente, Rhodes (2000) define governança como um conceito maior do que 

simplesmente governo, já que engloba as relações deste com todo seu ambiente social, 

sugerindo uma fragmentação dos serviços e políticas. Essa fragmentação ocorre com a 

expansão do espaço público derivada das reformas administrativas que ocorreram a partir dos 

anos 1980. E, dessa forma, a governança poderia ser encarada como um movimento de 

diminuição do papel do Estado, já que atores internacionais, regionais, locais e privados 

passam a oferecer e participar da oferta de bens públicos. Daí a grande importância das redes 

de governança, onde todos esses atores mostram sua interdependência e consumam a 

mudança de visão que guia a função do Estado.   

Deste tipo de visão, surgiu outro elemento definidor de governança: a limitação ao 

poder do Estado por quem o exerce, visto que transparência, controle e accountability são 

medidas que, em última instância, limitam poder dos atores governamentais. A governança 

preza pelo limite da ação do governo e pela alteração dos modelos históricos de relação do 

governo estatal com a sociedade civil e setores privados, limitando a manipulação política das 

atividades estatais. Tudo isso sem negar a política e seu papel em determinar quais diretrizes o 

Estado deve operar (WILSON, 2002 apud MATIAS-PEREIRA, 2010)  

Assim, o significado de governança passa a ser vinculado com as formas de 

participação social em âmbito democrático. Alguns autores defendem que em contextos 

democráticos a governança é o arranjo institucional estabelecido que se funde pelas parcerias 

entre Estado, sociedade e setor privado. O objetivo das parcerias está na resolução de 

problemas sociais, por meio do uso de instrumentos de diversos know hows (RONCONI, 

2011), a fim de aumentar a permeabilidade da influência da sociedade no Estado 

(ABRUCCIO, 2005).   

No contexto das reformas administrativas discutidas anteriormente, a governança 

pública é vista ainda como uma forma de resgate da política na administração pública, já que 

ela ressalta a participação de mecanismos de deliberação na esfera pública e participação 

ampla de atores sociais (SECHI, 2009).   

Outras vertentes entendem a governança pública como a totalidade das interações 

entre atores do setor público, privado e terciário, quando tais interações têm como objetivo 

achar soluções de problemas sociais e são reguladas por normativas oficiais, no contexto da 

administração pública estatal (KOOIMAN, 2006). Semelhante a essa visão está a de que a 

governança é uma espécie de ato de explicação das relações entre Estado e sociedade 

(COELHO, 2009).   



 
 

 

 

33 
 

Tanto na administração privada quanto na pública existem elementos comuns que 

promovem a separação entre propriedade e gestão (acionista/executivo no privado e sociedade 

ou governo/burocracia no público); e há instrumentos formais definidores de 

responsabilidades, hierarquia e poder prezando por transparência, equidade, cumprimento de 

leis e regras, prestação de contas (accountability) e conduta ética. Em ambos, a promoção da 

governança tem em vista a melhoria das relações entre setor público, setor privado e terceiro 

setor (MATIAS-PEREIRA, 2010); e também tem como égide elementos como a preservação 

do pluralismo político, o respeito aos direitos humanos, mecanismos de transparência, a 

participação da sociedade no Estado e garantias ao Estado de Direito (BESLEY; PERSSON, 

apud MATIAS-PEREIRA, 2010; ROTHSTEIN, 2011; apud VIEIRA, BARRETO, 2019).   

Nessa mesma linha, a partir da interação entre governança corporativa e governança 

na esfera social, surgem entendimentos híbridos sobre o conceito, misturando governança 

corporativa com a governança das sociedades. Assim, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC, 2018) define governança corporativa ou das sociedades como o sistema 

pelo qual as sociedades (empresariais, civis, públicas) são dirigidas e controladas, com a 

finalidade de promover valor aos proprietários e demais partes interessadas (stakeholders) e 

assegurar a sua sustentabilidade (IBGC, 2018).  

Já Holahan e Lubell (2016 apud OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016) ressaltam 

que a governança pública efetiva estabelece um quadro de referência institucional que 

incentiva os indivíduos a cooperar com as iniciativas de resolução dos problemas públicos do 

Estado por meio da produção e gestão eficiente dos recursos comuns e dos serviços de 

interesse público.  

Outras visões partem a já discutida expansão da esfera pública. Assim, a governança 

pública atual combina certas características. Em primeiro lugar, integra modos hierárquicos 

(governo), competitivos (mercado) e colaborativos (terceiro setor) de coordenação social, nas 

quais não há limites claros entre governo e sociedade (BEVIR, 2010; VIEIRA, BARRETO, 

2019). Segundo, abarca múltiplas jurisdições de atuação, a partir da colaboração simultânea 

em nível local, regional, nacional e internacional. Terceiro, reconhece a atuação de uma 

pluralidade de partes interessadas (stakeholders) que interagem em rede em iniciativas de 

interesse comum para a resolução de problemas públicos.   

Ou seja, é um modo híbrido de coordenação social, com múltiplas jurisdições e 

baseado em redes de colaboração complexa e geração de valor público por meio da promoção 

da coordenação entre agências públicas, sociais ou privadas (BEVIR, 2018). Esse modelo de 



 
 

 

 

34 
 

governança incentiva a coordenação vertical e horizontal entre organizações que atuam com 

problemas públicos diversos, integrando em rede os agentes responsáveis pela decisão, 

implementação e avaliação das políticas públicas. Portanto, governança pressupõe redes de 

parceria que oferecem um modo de coordenação de resultado superior às burocracias (modo 

hierárquico) e às empresas (modo competitivo) – ou seja, superior ao Estado burocrático e ao 

estado tal como concebido pela NPM.  A adoção dos mecanismos de governança permite 

então que os órgãos públicos consigam fazer uma adequada gestão de riscos e definir políticas 

de integridade.   

A partir desse ponto, há ainda os autores que discutem a boa governança do setor 

público avaliando a sua qualidade. Entre essas definições, há a visão da governança pública 

como a entrega de bens e serviços à sociedade com menor custo para a população, 

viabilizando o desenvolvimento socioeconômico do país. Portanto, são necessárias formas 

colaborativas e transparentes entre administração pública, setor privado e terceiro 

setor/sociedade civil (MATIAS-PEREIRA, 2010).  

Percebemos desse extenso debate que, com frequência, a governança é definida por 

seus componentes: aquilo que ela inclui ou não. Nesse sentido, Marini e Martins (2014) 

fizeram uma tentativa de redefinir governança em um único e abrangente conceito, que 

englobasse os principais elementos que são creditados nas definições acadêmicas de 

governança. Assim, para os autores, governança é: 

[o] desenvolvimento de qualidades e capacidades institucionais; formação de 
redes colaborativas; gestão do desempenho e valor público. [...] Visto desta 

perspectiva, governança pública é um processo de geração de valor público a 

partir de determinadas capacidades e qualidades institucionais; da 

colaboração entre agentes públicos e privados na coprodução de serviços, 
políticas e bens públicos e da melhoria do desempenho. Dessa forma, 

nenhum desses elementos pode ser pensado de forma isolada. Governança 

pública é capacidade de governo; é governar em rede de forma colaborativa; 
é governar orientado para resultados; todos estes elementos juntos para gerar 

valor público sustentável. (MARINI; MARTINS, 2014, p. 86). 

Para chegar a essa concepção de governança, os autores percorrem a evolução 

histórica do termo e classificam o termo em quatro tipos:  

1.  Governança das Competências Governamentais: entendida como vinculada a 

capacidade dos governos em gerar resultados e formar redes de governança. As 

competências estão relacionadas a alguns requisitos principais: (i) a liderança, poder e 
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visão para gerar motivação das equipes e o planejamento estratégico de um órgão; (ii) as 

competências do estado; (iii) sua prontidão e seu potencial para atuar; (iv) e a criação de 

valor público1.  

2. Governança Colaborativa: entendida como a governança de duplo sentido e em rede 

seja pela relação entre diferentes instituições (governamentais ou não) ou pela sociedade 

em redes de organizações formais e informais e sua interação com o governo. 

Colaboração, portanto, significa a existência de participação, diálogo e accountability, não 

somente interna, mas com a sociedade de modo geral.   

3. Governança para resultados: permeando os outros conceitos de governança estão 

aqueles que envolvem o desempenho e valor público, elementos que são eixos centrais da 

forma de enxergar a governança pública: a governança para resultados. Em essência, valor 

público consiste no que é gerado pelo órgão público, assim como para quê e para quem o 

serviço é gerado. Portanto, é relacionado com as expectativas e satisfação do governo e 

sociedade.   

4. Governança transformacional: visão pela qual a governança é um processo que 

pode ser optimizado, tendo em vista a geração de mais valor público, com melhores 

desempenhos e um ideal de transformação do status quo – de não conformidade, de 

orientação para efetividade da política pública. Aliado a essa visão estão componentes 

como: planejamento, organização, optimizado, gestão de pessoas, de suprimento, de 

orçamento, etc. Os autores concluem que para a boa governança é necessária uma visão 

trans governamental longitudinal e um setor público que aperfeiçoe capacidades 

estratégicas dentro das visões discutidas no nível político.  

5. Neste último ponto que se encontra nesse modelo de gestão alguns pontos necessários 

à atuação dos órgãos públicos de maneira efetiva visando a criação de valor público: a 

estratégia, estrutura, processos, equipes, tecnologias, disponibilidade financeira. Ademais, 

soma-se ao modelo que a colaboração de diferentes atores que ajudam a legitimar a 

governança e promover eficiência.   Uma vez que o modelo de avaliação da eficiência é 

calcado no cumprimento das metas da política pública, o accountability pode ajudar na 

gestão orientada.   

Até aqui, foram apresentados algumas definições e elementos do referencial teórico 

mais utilizado pelas instituições governamentais e estudos científicos no Brasil, considerando 

a bibliografia nacional e internacional sobre governança. vale dizer que a literatura 

internacional nos traz diversas outras concepções de governança, tema muito tratado 
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especialmente por escolas europeias. No próximo capítulo, faremos uma breve discussão 

sobre definições aplicadas desse termo à luz das instituições privadas e públicas que a 

operam.  

2.2.  A Governança Segundos Marcos Referenciais para o Setor Público e o TCU  

No Brasil os principais marcos teóricos do termo governança foram estabelecidos 

pelos Guias Referenciais do Tribunal de Contas da União (TCU) de 2013 e 2014. Importante 

ressaltar que esses Guias sofreram influência de diversos documentos de referência 

internacional. Além, desses, também são marcos importantes o Guia da Política Federal de 

Governança de 2017 e a Lei das Estatais. Nesta seção ressaltamos as definições desses marcos 

e algumas definições de organizações internacionais e de governos estrangeiros que balizaram 

o entendimento das políticas públicas brasileiras para governança no setor público federal.   

O foco se dá essencialmente em torno do Guia do TCU de 2014 – até os dias atuais 

apresenta-se como principal referência prática aos órgãos federais, especialmente por se tratar 

da referência vinda de órgãos de controle. O TCU tem algumas organizações internacionais 

como principais fontes de definições e diretrizes, em especial a Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e diversas agências da ONU (que diferem entre si 

nas definições usadas), como a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o 

Banco Mundial.   

Da mesma forma, o TCU se baseou em instituições representativas do setor privado 

(especialmente quando analisa governança corporativa), entre as quais o IFAC, o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), o Chartered Institute of Internal Auditors 

(IIA), o Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), o Institute of 

Governance (IOG) e o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO). OTCU também usa definições da Comissão Europeia e de governos estrangeiros, 

como Escócia, Austrália e Holanda. Assim, ressaltamos no Quadro 1 alguns conceitos em 

questão que nortearam o TCU para o uso aplicado do conceito de governança, assim como as 

definições da Lei das Estatais e da Política Nacional de Governança. 

De modo geral, nota-se a preferência por definições conceituais amplas e abrangentes 

e que se referem a um conjunto de reformas administrativas do setor público de fácil 

operacionalização ao modelo de gestão. O sentido comum entre todas as definições do termo 

governança está na garantia de alinhamento das ações do setor público com os interesses 
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públicos. Especialmente quando se lida com o TCU, a Política Nacional de Governança e a 

Lei das Estatais, notamos que, em nível teórico e organizacional, a sociedade em geral está 

acima do Estado, de seus representantes eleitos e da burocracia. Portanto, a participação social 

na governança parece ser necessária, independente da perspectiva analítica.   

Quadro 1: Conceitos de Governança e suas aplicações por Organização 

ORGANIZAÇÃO  CONCEITO DE GOVERNANÇA  

OCDE 

(2005)  
“Governança pública constitui arranjos formais e informais que determinam 

como são tomadas as decisões públicas e como são realizadas as ações 

públicas, na perspectiva de manter os valores constitucionais de um país em 

face de vários problemas, atores e ambientes.” (GIRARDI, 2019)  
IBGC  

(2009, 2013)  

“define governança (aplicável a instituições privadas ou públicas) como o 

sistema pelo qual alta administração dirige, monitora e incentiva a 

instituição para apresentar bons resultados, envolvendo as relações entre os 

proprietários (ou cidadãos, no caso das instituições públicas), o conselho de 

administração, a diretoria e os órgãos de controle.” (CASTELLO 

BRANCO, CRUZ, 2013)  

IFAC (2013)  IFAC “a totalidade das maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, 

públicas e privadas, administram seus problemas comuns” a partir de três 
princípios basilares: transparência, integridade e responsabilidade de prestar 

contas (Estudo 13 sobre o tema Governança no Setor Público).  

Tribunal de Contas da União 

(TCU) (2014)  

Conceito base: “Governança 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.”  
“Governança pública: pode ser entendida como o sistema que determina o 

equilíbrio de poder entre os envolvidos — cidadãos, representantes eleitos 

(governantes), alta administração, gestores e colaboradores (MATIAS-

PEREIRA, 2010, adaptado).” 

Banco Mundial  

(2017)  
“O Banco Mundial, em seu Relatório de Desenvolvimento Mundial 

2017:[governança é um processo por meio do qual atores estatais e não-

estatais interagem para formular e implementar políticas dentro de um 

conjunto predefinido de regras formais e informais que moldam e são 
moldadas pelo poder” (GIRARDI, 2019).  

Lei das Estatais  

(Lei 13.303/2016)  
A lei em si não possui uma definição clara do que considera como 

governança corporativa, mas foi construída a partir de entendimentos do 

governo federal semelhantes aos que guiaram a Política Federal de 

Governança e o TCU. 
Guia da Política Federal de 

Governança  

(2017)  

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, (doravante, Decreto) trata 

a governança pública como um “conjunto de mecanismos de liderança, 

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a 

gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade”. O conceito, retirado do Referencial 

Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração 

Pública, do Tribunal de Contas da União (TCU, 2014).  
Elaboração própria a partir das Fontes: Oliveira, Pisa, Augustinho (2016, p. 147 a 175); Girardi 

(2019, p. 38-43); TCU (2014); Castello Branco, Cruz (2013).    
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No que toca especialmente o TCU, há uma definição que fornece para gestão de risco 

uma diretriz sólida de gestão, transparência, prestação de contas e controle (especialmente 

quando se fala de monitoramento e incentivos aos órgãos do setor público). Antes mesmo do 

Guia de 2014, o TCU havia estabelecido esses parâmetros no Plano Estratégico do TCU 

(BRASIL, 2011), com um conceito de governança semelhante, baseado em direção, 

monitoramento e incentivos ao setor público a partir de seu relacionamento interno e com a 

política e sociedade (TCU, 2014).   

Como o próprio Tribunal defende, a governança pública possui como objetivo não 

apenas gerar valor público, mas garantir a confiança da sociedade no Estado: o que visa 

garantir que o Estado seja sempre orientado à geração de valor público. Portanto, a visão do 

Estado sobre governança corrobora justamente com o que foi discutido na evolução 

conceitual e acadêmica de governança, sendo ela um instrumento para recuperação da 

confiança social e empresarial no Estado em um contexto de crise. No Brasil não foi diferente, 

como demonstram as definições discutidas nessa seção.  De toda forma, o mais relevante para 

este estudo é ter em mente que, ao levar em consideração o caso do DNIT, o norte de conceito 

de governança pública será o conceito base do Guia do TCU de 2014, conforme consta no 

Quadro 1. 

2.3. O Debate Teórico e o Caso do DNIT  

O debate ilustrado nas seções anteriores permite concluir que o conceito de 

governança é polissêmico. Além disso, envolve diversos mecanismos de eficiência e 

efetividade para a solução de problemas sociais e a oferta de bens e serviços públicos, 

considerando as múltiplas formas de interação entre os atores envolvidos na gestão. Isso é 

feito a partir da geração de valor público com alto desempenho e acomodação política dos 

diferentes interesses.   

A governança também pode ser definida pelos seus componentes quando  utilizados 

como unidades de análise de modelos de governança, destacando-se por dois aspectos: (1) 

macro: a governança enquanto relações entre Estado e sociedade; e (2)  micro: a governança 

enquanto elemento de gestão para resultados de corporações ou órgãos públicos, algo que diz 

respeito a relação de um órgão público com o governo, sociedade e com sua coordenação de 

forças internas.   
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Os últimos pontos são de importância para o caso do DNIT, já que os componentes da 

governança podem oferecer pistas sobre a adequação e abrangência do seu modelo de 

governança, assim como o que falta ao modelo para que funcione e seja implementado.  

É importante ressaltar que o estudo do caso do DNIT envolve a governança 

corporativa sobre um órgão específico e com foco nas suas atividades intraorganizacionais. E 

isso sem perder sua conexão com as demais esferas de poder, do Estado e da sociedade. A 

organização dentro de um órgão de tamanha importância reflete um pouco do funcionamento 

externo e a política pública adotada para fins de governança no Estado.  

Tudo se relaciona aos fins da governança pública focada no desenvolvimento nacional. 

Em outras palavras, no Estado e nas instituições, a governança busca a prevalência do bem 

comum sobre o interesse de pessoas ou de grupos (MATIAS-PEREIRA, 2010) alcançando 

objetivos coletivos de uma sociedade (TCU, 2014).   

Por fim, esferas de poder e políticas públicas também se relacionam com a governança 

vista sobre a perspectiva dos entes federativos: o que se pretende para a redes trans 

organizacionais de governança que extrapolam as barreiras funcionais de uma organização 

(STOKER, 1998) também se pretende, guardadas as proporções, para as organizações, 

observada a capacidade de auto-organização, a divisão de responsabilidade entre os diversos 

atores, a coordenação das ações, a boa alocação de recursos e a capacidade de implementar 

(políticas públicas ou planos organizacionais).  

2.4. As Teorias Usadas para se Entender a Boa Governança  

Entender como implementar, mensurar e avaliar os resultados de modelos de 

governança remete a entender como ela é concebida na prática. Teóricos da Administração e 

das Ciências Sociais aplicaram modelos que guiam a formulação de boas práticas e conceitos 

de boa governança, bem como mensurá-la. Conforme supracitado, na seção 3.1, os estudos 

econômicos foram os pioneiros na construção do conceito de governança. E, para eles, ela se 

referia a uma questão de custos de transação das corporações privadas e dos bons modelos de 

gestão a fim de reduzir os custos de transação. (MATIAS-PEREIRA, 2010).   

Os custos de transação, vistos sob a égide do setor público, estão relacionados à 

criação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Baseando-se nos estudos de Peres 

(2007), Matias-Pereira (2010) afirma que esses custos são relacionados e influenciados por 

cinco fatores: (1) tempo e o esforço gasto em negociações políticas; (2) trocas de grupos 

políticos (que geram interrupções e descontinuidades na gestão); (3) custo político de 
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transação, isto é, custos relacionados com a relação entre Estado, Legislativo, Judiciário e 

Sociedade; (4) custos de monitoramento da burocracia e da gestão de determinados órgãos e 

suas políticas; e (5) custos de incentivos e sanções necessários à implementação de incentivos 

e sanções que influenciem os agentes a agirem de acordo com o que é esperado do Estado e 

da sociedade.  

A ideia por trás da questão dos custos de transação é que uma política pública implica 

custos para ser viabilizada, não apenas os formais, mas todo o conjunto de negociações e 

processos de gestão. Nesse sentido, assim como no setor privado, a governança surge como 

uma forma de buscar eficiência.   

Os custos de transação remetem às teorias necessárias ao entendimento da governança 

pública que oferecem a instrumentalização do conceito de governança para a aplicabilidade 

em todo o processo de gestão de políticas públicas: diagnósticos, planejamento, 

implementação/execução, avaliação e accountability. Segundo Matias-Pereira (2010), 

algumas teorias são fundamentais para compreensão e análise de modelos de governança. E 

são elas: a teoria institucional, a teoria da agência, a teoria dos stakeholders, e a teoria da 

delegação.   

Na visão institucional, os atores agem de acordo com padrões socioculturais e 

mecanismos normativos institucionais que moldam seu comportamento e modo de agir, 

buscando legitimidade interna e externa ao processo de gestão.  Nesse sentido, modelos de 

governança alteram esse balanço, já que impõem novos custos e mudanças de hábitos e 

relações entre as partes (MATIAS-PEREIRA, 2010).   

Criada por Jensen e Meckling (1976), a teoria das agências refere-se ao processo de 

“delegação” da execução da gestão administrativa da política pública, isto é, descentralizada 

da autoridade principal. Aplicada ao setor público e ao contexto de governança, as relações de 

agência ocorrem entre o governo e a burocracia (principal e agente, respectivamente) e entre 

sociedade e governo/burocracia (principal e agentes, respectivamente).  

Abordaremos a teoria dos stakeholders no quinto capítulo desta dissertação. Por hora, 

importa dizer que ela se refere a como interesses de grupos ou pessoas podem afetar ou ser 

afetados pelas realizações dos objetivos de determinada organização. (FREEMAN, 1984, p. 

46). Ou seja, aqueles cujos interesses influenciam na própria organização do Órgão e nas suas 

relações internas e externas.  

A teoria da delegação tem como base que oportunidades são usadas por stakeholders 

de forma benéfica ou não. Trata-se das oportunidades criadas pela delegação para proveito 
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próprio, o que explica a concretização da corrupção ou de outros usos para vantagem própria 

sobre patrimônio público. Outro ponto de vista que a teoria da delegação coloca é relacionada 

aos custos de transação de negociação política: ao se negociar uma política, pesam os custos e 

ganhos econômicos, políticos e sociais das diversas e distintas visões sobre objetos da ação do 

governo. Dessa forma, possibilita que os agentes não atuem de acordo com as intenções e 

vontades do principal por diversos motivos: ampliando custos de monitoramento, incentivo e 

sanção.   

Por fim, três características que vão além da teoria da agência, mas estão relacionadas 

à teoria da delegação no setor público: (i) falta de monitoramento e accountability; (ii) o 

agente tem muitos principais5 no contexto da administração pública e os principais mudam 

com as variações políticas das eleições. ; (iii) o agente tem suas preferências políticas, 

experiências prévias, modos próprios de trabalhar e, com a delegação, esses aspectos levam a 

ações em desacordo com o principal (MATIAS PEREIRA, 2010).   

Dessa forma, bons modelos de governança tentam resolver os problemas de agência, 

as influências institucionais, os problemas de delegação e equilibrar interesses de 

stakeholders. Todos os modelos aqui apresentados buscam endereçar questões que surgem 

dos problemas ressaltados por essas teorias sobre governança. No entanto, antes de passar 

para os modelos e a análise do DNIT à luz deles, é válido pincelar o debate sobre os desafios 

de mensurar e avaliar governança com base nos atuais modelos. 

2.5. Boa Governança: desafios de análise e mensuração  

Um dos pedidos iniciais do DNIT, gerado a partir desse estudo, foi a sugestão 

qualificada de indicadores de governança6 mais adequados a fim de monitorar o processo de 

implementação de um modelo de governança para o Órgão. A avaliação da pertinência dos 

indicadores de governança não está elencado como objetivos deste estudo, posto que no fim 

não foram oferecidas bases para se trabalhar indicadores pelo órgão – não houveram 

entrevistas com stakeholders internos do órgão, assim como o Órgão não disponibilizou a lista 

preliminar de indicadores já selecionados sobre as quais deveríamos trabalhar. Por isso, não 

 
5 Principal é o termo usado na teoria da agência para o stakeholder que tem poder de delegar aos agentes a 

realização de tarefas; e são os stakeholders aos quais os agentes devem prestar contas. 

6 Dentre uma lista específica disposta pelo TCU no endereço eletrônico. Disponível em: 

<https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca>. Acesso 

em: 30 out. 2020. 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca%3e
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faremos uma revisão da bibliografia acerca desses. No entanto, entendendo que eles são 

elementos de cunho valorativo, deixamos nesta sessão uma breve discussão que pode nortear 

o Órgão sobre quais referências ele pode buscar quando for o momento de implementar 

monitoramento por indicadores.   

 Nesse sentido, as tentativas de auferir a governança pública são diversas. Dentre elas, 

ressalta-se a de Bertelsmann Transformation Index, que baseia sua metodologia em medidas 

de efetividade dos policy makers em facilitar e desenvolver processos transformativos. Já o 

Banco Mundial criou o Worldwide Governance Indicators (WGI): um conjunto de 

indicadores que medem a governança a partir de algumas capacidades do Estado: efetividade 

governamental, qualidade regulatória, controle de corrupção, estabilidade e ausência de 

violência, etc. Porém, como indicador de segunda geração, ele possui diversos aspectos de 

difícil mensuração, dificultando a visualização e análise sobre elementos de boa governança 

(FUKUYAMA, 2013; OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016).   

Esses indicadores foram construídos para analisar governança pública a partir da 

perspectiva da relação entre Estado e sociedade, sendo que apenas o Banco Mundial possui 

um indicador relacionado à perspectiva de órgãos e entidades: o indicador de efetividade 

governamental.   

Mesmo que diversos analistas aperfeiçoem constantemente os indicadores, eles 

reconhecem suas falhas e vieses valorativos. Visto que muitos são baseados em pesquisas por 

amostragem formuladas e conduzidas com investidores, acadêmicos, ONGs, entre outros 

stakeholders – o que traduz em respostas a partir de visões e expectativas diferentes de 

governo (KAUFFMANN, KRAAY, MASTRUZZI, 2007; ANDREWS, 2010).   

Apesar de serem interseccionados pela perspectiva de governança de órgãos e 

entidades, outros indicadores do WGI dizem respeito essencialmente à visão da relação entre 

Estado e sociedade: participação desta no governo, estabilidade política, qualidade 

regulatória, qualidade do Estado de Direito, e controle da corrupção (KAUFFMANN, 

KRAAY, MASTRUZZI, 2007).  

Ademais, o viés de pesquisa acadêmico tradicionalmente ligado à governança se 

relaciona a perspectiva do Estado e sociedade, buscando entender a qualidade da governança 

e sua contribuição para o desenvolvimento econômico. Não conseguindo gerar dados 

contundentes para a análise qualitativa da boa governança, essas pesquisas acabam por usar 

fontes terciárias que, por sua vez, limitam-se a medir a capacidade do governo de gerar 
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resultados (KURTZ, SCHRANK, 2007), sendo isso a métrica para se avaliar a capacidade e 

qualidade da governança pública estatal.  

É importante não perdermos de vista que o debate sobre conceituação, 

operacionalização e mensuração da boa governança se mescla. Fukuyama (2013) afirma que o 

conceito de boa governança ainda não está consolidado, devido os problemas de abordagem e 

métricas empregadas para a avaliação. Nesse sentido, ele ressalta que os esforços para medir 

uma boa governança ainda são muto rudimentares e sem parâmetros consolidados. E, como 

ela está intrinsecamente ligada ao desempenho das burocracias, análises da qualidade e 

desempenho das burocracias com unidades de medidas de validade consolidadas são 

necessárias e algo ainda escasso.  

Fukuyama (Id.) chama ainda atenção para a dificuldade de avaliar governança, quando 

ela é definida em termos procedimentais-burocráticos da ação do Estado (numa óptica 

Weberiana). Mas, esse mesmo autor aponta à facilidade para medi-la a partir de elementos de 

capacidades estatais7 (especialmente àquelas relacionadas a como o Estado se sustenta com a 

coleta de impostos (para executar ações), o nível de educação e profissionalização dos 

servidores públicos de carreira e comissionados, etc.) Esses mesmos pontos de capacidade 

estatal a nível macro também são defendidos por Cárdenas (2010), que também ressalta nos 

impostos e na administração de conflitos sociais e guerras elementos de mensuração da 

capacidade estatal, da governança.  

Cárdenas (Id.) discorre que a capacidade estatal varia com a função do órgão público e 

os objetivos de cada setor de ação governamental. Por isso, as métricas da capacidade devem 

considerar o nível de governo, o setor de ação, a região de atuação, etc. Nesse sentido, há a 

possibilidade de medir governança a partir da produção de ações e entregas de produtos dos 

órgãos: a qualidade e quantidade de serviços (produtos) gerados.  

Outro ponto ressaltado por Fukuyama (2013) é aquele acerca da autonomia do agente 

burocrático em cumprir os objetivos do principal com liberdade de ação e sem controle 

restritivo de ações pelo principal. Portanto, para Fukuyama (Id.), avaliar a qualidade da 

governança de um Estado é uma tarefa complexa, por conta das medidas quantitativas 

inadequadas. Da mesma maneira, a conceitualização de governança, de capacidade e 

autonomia da burocracia são tarefas e sem consenso entre os especialistas.  

 
7 Para fins deste estudo, usamos a definição de capacidades dada por Marini e Martins no capítulo 3, já que 

muitos autores lidos não a definem formalmente. 
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Evidencia-se, portanto, a importância da teoria da agência. Fukuyama (op. cit.) nos 

sugere ainda que é necessário um bom equilíbrio entre controle e autonomia; e que somente 

aspectos relacionados a teoria da agência não são suficientes para geração de um indicador 

adequado para medir governança, autonomia e capacidade. Dessa forma, olhar para os 

componentes relacionados às definições de governança e do Estado é um caminho possível 

para olhar para um modelo de governança e chegar a conclusões de como monitorá-lo. Para 

tanto, focamos nas similaridades entre a abordagem de Fukuyama (2013) e de Martins e 

Marini (2014).   

Fukuyama (2013) não é o único a ressaltar as dificuldades de mensuração e definição 

da qualidade de governança. Sob o mesmo viés teórico, Pepinsky, Pierskalla e Sacks (2017) 

estudam a eficácia das burocracias nacionais em sustentar o desempenho econômico e 

entregar bens e serviços públicos à sociedade. Esses autores apontam aos desafios da 

avaliação de tais burocracias e os principais fatores que influenciam e incentivam o 

desempenho dos burocratas, especialmente os burocratas de linha de frente (LIPSKY, 1980). 

As diversas problematizações feitas pelos autores fogem do escopo do presente estudo. Mas, é 

interessante ressaltar o que dizem sobre os fatores de incentivo para uma melhor ação da 

burocracia estatal com consequente geração de valores públicos.  

Na mesma direção de Fukuyama (2013), Pepinsky, Pierskalla e Sacks (2017) também 

defendem que apenas a teoria da agência não é suficiente para avaliar o desempenho de 

burocracias. Eles defendem que também é necessário olhar para os fatores de integração 

(embeddedness) dessa burocracia no ambiente onde ela opera (político, social, econômico, 

etc.). Assim, eles ressaltam a importância de análises do desempenho a partir da desagregação 

da burocracia em diversos aspectos analíticos8.  

Outra forma de avaliar a performance de burocracias seria pela realocação de 

funcionários em cargos - opção que permitiria aos principais (seja o governo ou a sociedade)  

monitorar e diferenciar os resultados das diferentes composições de equipes, para melhor 

seleção de agentes públicos, incentivos, melhorias na gestão de efetividade, autonomia e 

produtividade, obtendo, ao mesmo tempo, mais controle e accountability  

Em nível mais amplo, políticos com longos mandatos tendem a imprimir melhores 

dinâmicas de incentivo aos órgãos, já que ciclos eleitorais curtos favorecem a aliança política 

 
8 Como a escala de tempo, localização geográfica, tipo de tarefa, posição hierárquica, a integração das 

burocracias em seu ambiente de operação, com incentivos, como a renda variável a partir de incrementos 

salariais por desempenho do burocrata ou do órgão, aliado a um esquema de monitoramento. 
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entre governo e burocratas: onde os principais dão liberdade aos agentes para perseguir seus 

interesses próprios em troca de apoio político futuro. Aqui existe outro ponto complementar: 

os cargos comissionados. Geralmente atrelados à alta administração, eles são uma das 

principais moedas de troca política, e ocasionam práticas clientelísticas de indicações sem 

capacidade técnica necessária para o cargo ocupado, gerando um frequente problema de 

oneração e baixo desempenho estatal (PEPINSKY, PIERSKALLA, SACKS, 2017).  

De toda forma, Pepsinky, Pierskalla e Sacks (2017) ressaltam que bons esquemas de 

incentivos ao desempenho são difíceis de serem desenhados por conta da característica 

multifacetada e complexa do governo e da complexidade de desequilíbrio no grau de 

autonomia. Outra ponderação é que o monitoramento do desempenho de um órgão também 

pode ser feito por representantes externos, como cidadãos e o setor privado.  

De modo complementar, Dixit (2002) aponta para as diferentes camadas de relações 

nos órgãos públicos, entre principal e agente, e para o acúmulo de tarefas e competências 

executadas pelos mesmos servidores. Não existem apenas as relações no binômio 

órgão/burocracia (governo e governo) e sociedade civil ou privada; também há relações 

internas de poder e de competências hierárquicas dos órgãos com a sociedade em geral.  

Por fim, multiplicidades de competências e tarefas nas mesmas equipes ocasionam na 

concorrência entre tarefas e (dependendo das diretrizes governamentais e dos incentivos ao 

desempenho) algumas delas serão privilegiadas em detrimento a outras. Do mesmo modo, 

diferentes tarefas e camadas hierárquicas configuram um contexto múltiplo de principais não 

coordenados e, talvez, com diferentes ideais: o que faz o desempenho do órgão cair. Portanto, 

segundo o autor, essas camadas precisam ser endereçadas para a produção de bons resultados, 

de forma que haja o máximo possível de definições e regras claras sobre funções, 

competências e procedimentos. 

Cabe ainda ressaltar os possíveis problemas relacionados às representações regionais 

dos órgãos públicos. Lipsky (1980) ressalta que burocratas de linha de frente tomam decisões 

relacionadas à execução dos serviços públicos e, portanto, possuem discricionariedade sobre a 

ação do Estado. Na escala micro, eles são os implementadores de políticas públicas. Como 

estão na linha de frente do front da política, os dilemas que enfrentam são diferentes das 

equipes da alta ou média administração de órgãos públicos - lidando diretamente com os 

usuários das políticas públicas e, por consequência, coma tomada de decisão célere para a 

execução de projetos. Por isso, muitas vezes o desempenho é prejudicado porque tais 
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funcionários não possuem recursos adequados ou adotam diretrizes e critérios arbitrários de 

avaliação de desempenho.   

Em contraposição aos estudos mencionados acima, alguns estudiosos do tema 

delineiam aspectos mais práticos do monitoramento. Nesse sentido, Praça, Bersch e Taylor 

(2013) compilam abordagens que apontaram para a real mensuração, isto é, a análise dos 

porquês de que em alguns contextos a governança produza resultados melhores que em 

outros. Nesse sentido, aponta-se para a necessidade de estudar as burocracias e suas 

capacidades no nível dos órgãos governamentais em seus contextos domésticos, sem 

comparação internacional. Esses autores desenvolveram unidades de mensuração a partir do 

caso brasileiro, as quais são indicadas ao Órgão para o possível desenvolvimento de 

indicadores de acompanhamento do modelo de governança. 

Para concluir, percebemos que diversos autores e estudos institucionais endereçam 

suas reflexões e apontamentos para as dificuldades conceituais e metodológicas acerca da boa 

governança. Uma conclusão recorrente é a necessidade de mais estudos, de desenvolvimento 

de melhores entendimentos sobre as medidas da boa governança (FUKUYAMA, 2013) e das 

capacidades estatais que, inclusive, podem mensurá-la em nível de entidades e órgãos 

governamentais (PRAÇA, BERSCH, TAYLOR, 2013).  

Um potencial caminho é o desenvolvimento de métricas calcadas na perspectiva 

histórica e contextual (KAUFFMANN, KRAAY, MASTRUZZI, 2007), que não sejam 

enviesadas à percepção de apenas alguns grupos de stakeholders ou apenas levem em 

consideração perspectivas da relação entre Estado e sociedade ou da governança como uma 

ferramenta (somente) de desenvolvimento econômico (APAZA, 2009).  

O resultado dessas dificuldades se reflete no setor público, quando este olha para a 

governança por um viés prático. No entanto, assim como ocorre com a definição de 

governança, a definição de boa governança varia de governo para governo, de organizações 

internacionais e organismos privados. No entanto, há um padrão claro: as diversas definições 

de boa governança costumam coincidir em seus elementos principais; e a diferença reside 

parte na exclusão ou inclusão de alguns elementos e parte nas diretrizes para implementação 

prática dela. E é isso que os diversos modelos de governança pública adaptam aos mais 

variados contextos.   

Essas diversas definições giram em torno dos elementos discutidos neste capítulo. Os 

elementos centrais são a transparência e ética. E o foco das organizações está em gerar valor 

público a partir da prestação de serviços aos cidadãos, com integridade e prestação de contas. 
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Para tanto, é essencial que a boa governança possua bom desempenho em suas atividades, 

partindo de e definições sólidas sobre as funções e atividades a serem desempenhadas.  

Fica implícito, portanto, que a ideia de boa governança pressupõe a existência de 

planos estratégicos decididos pela liderança do Estado ou do órgão institucional que são 

delegados, na forma de diretrizes e metas, a toda a burocracia estatal. A partir disso, a alta 

administração tem a função de promover valores e demonstrar demonstrá-los por meio de seu 

comportamento ilibado, visando em todos os níveis da gestão o alcance das metas com 

transparência e prestação de contas. 

É essencial que a alta administração atue com efetividade, eficiência e eficácia9 

engajando os stakeholders envolvidos, externos e internos ao órgão com o monitoramento das 

ações e aos princípios básicos da governança: transparência, integridade, accountability10 

(CASTELLO BRANCO, CRUZ, 2013; CIPFA 2004; MATIAS-PEREIRA, 2010; IBGC, 

2013). Fechando assim o ciclo da gestão das políticas públicas, volta-se às dificuldades em 

medir tais parâmetros.  

Sem exaurir todas as fontes e aspectos dessa discussão, ficam registradas algumas 

reflexões para que o DNIT vislumbre o desafio da mensuração eficiente de seu modelo de 

governança. O debate é amplo e ao mesmo tempo buscou nortear algumas das sugestões que 

serão encaminhadas ao Órgão.  

 

 
9 Efetividade é quase sempre levada em consideração, enquanto eficiência e eficácia são deixadas de lado por 

alguma das várias organizações que pensam governança. 

10 Vale mencionar que o IBGC inclui entre esses princípios a equidade, elemento pouco usado em outras 

listagens de princípios e elementos de governança. No entanto, a equidade acabaria por ser incorporada em 

alguns estudos do TCU e nos princípios básicos de vários órgãos da administração federal do Brasil, incluindo o 

DNIT a partir de 2017. Vale mencionar que, para o IBGC, equidade seria quando nenhum dos stakeholder com 

interesse no órgão público pudesse tirar privilégios próprios do órgão e de suas capacidades por conta de 

interesses envolvidos (CASTELLO BRANCO, CURZ, 2013). 
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3. GOVERNANÇA: DA TEORIA À PRÁTICA  

Neste capítulo faremos uma descrição da evolução histórica e prática da governança 

no setor público, sem a questão teórica e filosófica sobre o Estado que norteou o capítulo 

anterior. Além disso, abordaremos alguns marcos teóricos que guiam a aplicação da 

governança no setor público federal: o Guia Referencial do TCU de 201411; a Lei das 

Estatais12 e a Política Nacional de Governança Pública de 201713. Encerrando esta seção, 

apontaremos alguns breves estudos de caso de outros órgãos da administração (em âmbito 

federal) considerados exemplares. Com isso, buscamos oferecer insights sobre a governança 

para ações de possível implementação pelo DNIT.  

3.1. Evolução da governança pública no contexto internacional e nacional: a criação 

das bases para o modelo de governança do DNIT  

O movimento de definições do conceito de governança começou ainda antes da 

percepção dela, nos anos 2000, como novo paradigma do Estado. Desde os anos 1980, com o 

Consenso de Washington, o conceito de governança aplicado ao setor público passou a ser 

usado e promovido por governos nacionais e organizações internacionais.  

Uma das primeiras instituições a formular conceitos foi o Banco Mundial em 1992, 

referindo-se a governança como critério para concessão de créditos – o que deu um 

importante espaço para a entrada da questão da governança pública na agenda de diversos 

países. O uso de conceitos e exigência de governança passou, assim, a ser um imperativo nas 

instituições dos setores privado e público.  

A intensa aplicação do conceito de governança se deu a partir de 1990, devido aos 

problemas de corrupção, fraudes e outros escândalos financeiros enfrentados por diversas 

empresas e multinacionais em especial nos Estados Unidos e na Inglaterra durante 1995 a 

2002. Após uma série de falências e desmoralização pública, esses países criaram legislações 

específicas sobre governança.  Um marco legal foi a Lei Sarbanes Oxley, de 2002, que definia 

diretrizes para o melhoramento dos mecanismos de controle e validação de relatórios 

financeiros (OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016; TCU, 2014).  

 
11 Citado no referencial bibliográfico. 

12 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: 11 

jun. 2020. 

13 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em: 

15 de outubro de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
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A partir disso, outros países aderiram a discussão e implementação de mecanismos de 

governança pública, motivados por problemas no setor privado, impulsionando uma agenda 

da governança corporativa no setor público.  (MARTINS, MARINI, 2014). A tendência que 

se seguiu entre os anos de 2000 a 2010 foi a de tornar o setor público mais eficiente e ético.  

Um esforço expressivo que denota esse processo e período foi a publicação conjunta do Guia 

de Padrões de Boa Governança de 20004, ação do Chartered Institute of Public Finance and 

Accountancy (CIPFA) e do Office for Public Management Ltd (OPM). O Guia marcou os seis 

princípios de governança que se alinhavam com os ideais de eficiência e eficácia na gestão.  

Surgiram ainda neste período alguns manuais que visavam à incorporação de tais 

práticas de governança orientada à eficiência e eficácia na gestão pública. Entre eles, 

apontamos: o IFAC (2001 e 2013), do Independent Commission for Good Governance in 

Public Services (ICGGPS), do Institute of Internal Auditors (IIA), do Australian National 

Audit Office (ANAO), de diversas agências da ONU, e do Banco Mundial (TCU, 2014).  

Em 2004 a o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

dos EUA (COSO) publicou o Enterprise risk management integrated framework, documento 

que ainda hoje é tido como referência na gestão de riscos corporativos e cujos princípios 

(TCU, 2014). Ainda neste ano, a União Europeia realizou a primeira edição do Fórum 

Europeu de Governança Corporativa – o que culminou como fruto do Fórum o Livro Verde 

sobre melhorias de governança corporativa, em 2011, e um conjunto de iniciativas para 

governança pública (Livro Paraná) lançado em 2012.  

Além disso, cabe dizer que os países vinculados a OCDE seguem princípios de 

governança corporativa no setor público estabelecidos nacionalmente e pela Organização, 

sendo estas estabelecidas aos Estados-membros e que auxiliam na tomada de decisões e 

diretrizes daquela, especialmente no que tange a relação de governança das estatais e das 

corporações mistas (público-privado) (OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016). 

No Brasil, o tema da governança pública foi tratado de maneira prática pela primeira 

vez em 1995, no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) do extinto 

Ministério da Administração e Reforma do Estado. O Plano consistia na reforma 

administrativa do Estado segundo os preceitos da NPM, definindo governança como a 

capacidade do Estado em implementar as políticas públicas de forma eficiente.  

Cabe ressaltar que a partir da Constituição de 1988, a legislação brasileira aponta 

diversos elementos base para a governança do Estado, ainda que a governança pública como 
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tal é só passou a ser discutida a partir dos anos 1990 (OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 

2016; TCU, 2014).  

A discussão sobre governança no setor privado no Brasil aconteceu paralelamente 

aquela do setor público.  Em 2001 surgiram os primeiros marcos referenciais de governança 

corporativa do Brasil, entre eles o panorama sobre a governança corporativa da consultoria 

McKinsey.  

Um ano após, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publica suas próprias 

recomendações sobre governança para empresas privadas. Seguindo esses passos, o IBGC 

lançou, em 2004, o seu Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, no qual 

define quatro princípios básicos de governança aplicáveis ao contexto nacional: transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (TCU, 2014). 

 Também nesse mesmo período, precisamente em 2001, inicia-se a discussão formal 

sobre a governança na esfera pública (TCU, 2014). Vê-se que o debate acerca dos elementos 

básicos da governança pública se inicia e consolida-se no Brasil após período de diversas 

investigações que revelaram extensas redes de corrupção no Estado, aliando-se a crescente 

insatisfação social com os serviços públicos.  

Por consequência, notamos no período uma descrença na política generalizada que 

levou diversos movimentos sociais, organizados ou não a exigirem maior transparência e 

mecanismos de controle social, responsabilidade fiscal, ética, melhoria dos serviços públicos 

dos governantes. (OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016).  

Nos dias mais atuais, em especial na década de 2010, a corrupção e precariedade do 

setor público ganharam espaço central na agenda política, na mesma medida em que a 

economia nacional se deteriora. Ademais em um momento marcado pela recepção de grandes 

eventos esportivos no Brasil e uma percepção generalizada de gastos inúteis e crise 

econômica causada por irresponsabilidade fiscal e serviços públicos abandonados (TAYLOR, 

2018).  

Segundo Taylor (2018), houve diversas  tentativas de reformas anticorrupção, e em 

prol de um serviço público mais eficiente e efetivo, conduzidas pelos governos e poderes 

legislativos, notadamente na esfera federal14.Foi neste contexto que a governança no setor 

 
14 Redução de financiamento privado de campanhas; estabelecimento de regras para indicações políticas em 

determinados tipos de órgão público; normas para maior transparência e garantias de responsabilidade fiscal (Cf. 

TAYLOR, 2018).  
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público se tornou elemento central no debate de diversos órgãos públicos e de Controle 

Social.  

Os principais setores a incorporar elementos de governança pública em nível federal 

foram os órgãos relacionados à auditoria e finanças, resultando em iniciativas como o 

Conselho Monetário Nacional (CMN), Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).Da mesma maneira, órgãos como 

Banco Central (BC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Receita Federal (RF), entre 

outros, adotaram a governança em suas gestões. Ademais, o Programa Nacional de Gestão 

Pública também inseriu a governança pública como instrumento de melhoria e controla da 

gestão (OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016).  

Em 2011, o TCU passou a se dedicar com maior atenção ao tema da governança 

pública, gerando em 2013/2014 a carta intitulada como Referenciais Básicos de Governança 

Pública (RBGP).  A segunda edição desse manual se tornou o que é hoje o principal marco 

referencial de um órgão de controle no Brasil15.  E, a partir de 2014, o TCU com base em seu 

Guia – como referencial – passou a monitorar o resultado do desempenho de outros órgãos 

públicos, incrementando, assim, osseus mecanismos de controle (OLIVEIRA, PISA, 

AUGUSTINHO, 2016).  

A partir do RBGP de 2014, o TCU começa defender a criação de uma política formal 

do governo para promoção da governança pública, focada em práticas de melhoria do 

desempenho dos órgãos da administração federal direta e indireta, a partir do tripé liderança, 

estratégia e controle. Ademais, passou a defender a integração das iniciativas setoriais do 

governo. Assim, em cooperação entre governo e TCU, o antigo Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) e a CGU editam e publicam o Decreto 9.203/201716, com 

diretrizes para a governança pública dos órgãos da administração federal. Da mesma maneira, 

a cooperação resultou no Projeto de Lei 9.163/201717, que formaliza em marco legal uma 

política de governança para a administração federal. Ainda em 2017, o governo federal editou 

o Guia da Política de Governança Pública do Governo Federal (CASA CIVIL DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2018). 

 
15 Segundo um dos stakeholders entrevistados, o TCU lançará a terceira versão do Guia em data próxima ao final 

de 2020 e início de 2021. Até o momento de conclusão deste trabalho, o novo referencial não foi lançado.  

16 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em: 

15 out. 2020. 

17Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163153>. 

Acesso em: 15 out. 2020. 
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Importante mencionar que TCU e governo, ao criar tal política, fizeram uso de todo o 

RBGP do TCU de 2014; ademais, utilizaram como mote as recomendações da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais recomendações se somaram 

aquelas do Banco Mundial (TCU, 2014). Portanto, os preceitos da OCDE e do Banco 

Mundial foram os grandes norteadores da política federal18.  

O interesse do governo brasileiro na OCDE foi particularmente especial, porque, 

desde 2009, o Brasil se tornou parceiro-chave da instituição, e as oportunidades de acesso a 

mercado e investimento, com o possível ingresso no bloco, guiaram o interesse do governo 

federal em utilizar da pecha de “membro do bloco” como capital político internacional. Em 

2017, o Brasil pediu seu acesso ao bloco. É muito provável que esse fator foi um incentivo 

complementar para a adoção da governança pública no cenário doméstico19.  

O setor privado se transformou em influente ator para o TCU, quando, em 2018, 

aproxima-se do debate da governança coorporativa no setor público – lançando o Código de 

Governança Corporativa no Setor Público (TCU, 2014). 

Ademais, foram diversos os órgãos que tiveram iniciativas de governança mesmo 

antes da Política Nacional de Governança. Exemplo importante a ser ilustrado é a o do extinto 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) – que passou a exigir mecanismos 

de governança das Estatais, por meio do Departamento de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais. Movimentações dessa época culminaram na Lei das Estatais, com 

elementos de governança para as empresas federais, tornando-se esta uma referência legal em 

modelo de governança para os órgãos da administração direta20 (OLIVEIRA, PISA, 

AUGUSTINHO, 2016).  

Outros órgãos de controle também se dedicaram a promover a governança, inclusive 

em entes subnacionais, ainda que com diferentes graus de comprometimento e evolução. 

 
18 O Guia do TCU de 2014 se fundamenta ainda na legislação brasileira para ser criado, tendo como preceito 

responder aos artigos 175 e 37 da Constituição Federal de 1988 – artigos esses que definem a responsabilidade 

do poder público em prestar serviços à sociedade, assim como a necessidade dessa prestação de serviços serem 
aliada a a avaliações de qualidade  externas e  internas do órgão prestador. Já o artigo 70 da Constituição, ao 

prever que as instituições de controle fiscalizem os órgãos públicos, cria oportunidades para que tais órgãos 

apliquem parâmetros em suas avaliações do setor público (CASTELLO BRANCO, CRUZ, 2013). 

19 Análise dos autores da dissertação, baseada no fato do Brasil ter integrado e ter sido ativo nos Comitês de 

Governança e Competição do bloco, conforme indica o histórico do Guia da Política de Governança de 2017. 

Portanto, parece que a medida que o cenário doméstico tomou força, os diálogos com a OCDE serviram tanto ao 

propósito do Governo do Brasil de ingresso ao bloco quanto como busca de soluções para o setor público em 

linha com as reformas exigidas pela sociedade.  

20 O Projeto de Lei 9.163/2017 visa garantir um marco legal para a administração pública federal direta e 

autárquica, assim como existe o exemplo de marco legal para as estatais.  
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Tribunais de Contas Estaduais e Municipais seguem exemplos do TCU, da mesma maneira 

em que ocorre a institucionalização de plataformas digitais de governos, para promover 

transparência. Diferentes estados passaram a desenvolver políticas públicas voltadas aos 

elementos da governança pública (OLIVEIRA, PISA, AUGUSTINHO, 2016). 

Portanto, o que fica da evolução da governança pública no contexto brasileiro, e com 

implicações para o DNIT, é que o modelo do Órgão tem como base o Referencial Básico de 

Governança do TCU de 2014 - surgido formalmente em 2018 e influenciado também pela 

Política Nacional de Governança Pública (PNGP)21. Assim, nas próximas seções serão 

abordados os referenciais nacionais mais importantes que a governança do DNIT busca 

responder: o guia referencial do TCU (especialmente dado o objetivo do órgão de melhorar 

sua nota na avaliação de desempenho desta Corte), a Lei das Estatais (como caso exemplar de 

marco legal) e a PNGP (como diretriz oficial do governo federal).  

Tanto o TCU quanto a PNGP foram influenciadas pelos modelos e referenciais 

internacionais, com especial destaque para os já mencionados OCDE e Banco Mundial. Na 

mesma medida em que são importantes para o referencial teórico, não discutiremos esses 

modelos, porque o principal objetivo do DNIT é se adequar aos modelos do TCU e do PNGP. 

Considera-se para isso que, ao se avaliar o modelo de governança e sugerir diretrizes para sua 

efetiva adequação e implementação no órgão, indiretamente responderemos aos preceitos da 

OCDE e do Banco Mundial – considerados pelo TCU e União relevantes para o contexto 

brasileiro. 

3.2. Os referenciais de governança aplicáveis ao DNIT  

3.2.1. O Referencial de Governança do TCU de 2014  

Chega-se então ao Referencial do TCU e suas recomendações práticas para os órgãos 

públicos brasileiros. Baseado nas influências teóricas, que destacamos no capítulo 3 e na 

seção anterior deste capítulo, em 2013 o TCU construiu o primeiro Referencial Básico de 

Governança e Gestão, o qual seria atualizado em 2014. A partir dos preceitos destacados neste 

documento, os órgãos públicos da administração federal são avaliados em termos de 

desempenho, a partir da qualidade de sua governança. Esta seção irá descrever como o TCU 

enxerga a governança, quais componentes e preceitos ele considera essenciais para a prática 

de uma boa governança.   

 
21 Este ponto será abordado em detalhes no capítulo 4.  
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Seguindo  o debate teórico do capítulo anterior, o TCU considera a governança a partir 

de quatro perspectivas distintas: (1) relação entre Estado e sociedade; (2) os mecanismos entre 

entes federativos, esferas do poder e políticas públicas – como estes se relacionam para gerar 

valor público; (3) a governança interna de órgãos e entidades públicas, isto é, como tais entes 

se localizam e se comunicam com a sociedade e demais setores do Estado a partir de suas 

atividades próprias; e (4) a da governança de atividades intraorganizacionais.  

Vale aqui ressaltar as diferenças entre a terceira e a quarta perspectiva. Enquanto a 

perspectiva dos órgãos e entidades procura focar na abrangência da entidade e na governança 

para seu plano estratégico, a quarta perspectiva lida com o nível micro/local de cada órgão e 

entidade, tratando-se do sistema pelos quais os recursos de cada órgão público são geridos, 

controlados e avaliados no nível da política pública e/ou das atividades funcionais do órgão, 

como governança dos recursos humanos, de tecnologia da informação, do orçamento e 

finanças, entre outros.   

A Corte considera as quatro perspectivas complementares e interdependentes. 

Portanto, estruturas de governança de órgãos e entidades precisam de alinhamento com as 

demais estruturas existentes. Dessa forma justifica-se a existência de um Guia Referencial 

para trazer harmonia ao conjunto de modelos de governança de cada órgão da administração 

federal (TCU, 2014, p. 21) – gerando justificativa para a Política Nacional de Governança 

Pública de 2017.  

No caso da análise do DNIT no presente estudo, o enfoque é o da terceira perspectiva: 

a governança de órgãos e entidades. É também a perspectiva que permite a aplicação da 

governança corporativa no setor público, tanto da administração direta quanto indireta (TCU, 

2014).    

Assim, o TCU parte de seu Guia Referencial para definir os diversos aspectos que a 

governança deve ter, em nível de órgãos e entidades, para que funcione e alcance seus 

objetivos de combater a corrupção, aperfeiçoar seus resultados, entregar valor público e 

contar com o apoio da sociedade. Esse entendimento ainda leva em consideração que o 

sistema de governança no setor público envolve estruturas administrativas, processos de 

trabalho, instrumentos, fluxos de informações e o comportamento de pessoas envolvidas 

direta ou indiretamente. Portanto, cabe entender, portanto, quais são esses elementos para que, 

mais adiante, o modelo de governança do DNIT seja avaliado face às diretrizes.   

 O TCU é o das instâncias de avaliação e apoio à governança interna e externa ao 

órgão. Cabe ressaltar que as instâncias externas são aquelas que fiscalizam o órgão público, 
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tendo importante papel em avaliar seus resultados (e, consequentemente, a qualidade da 

governança). São entidades independentes e autônomas que fazem uso da legislação, 

incumbência de controle e regulação para avaliar e punir o órgão público.  Trata-se justamente 

do papel do TCU em relação aos órgãos públicos, assim como o Congresso Nacional. São 

complementadas pelas instâncias externas de apoio aos órgãos que avaliam, monitoram e 

realizam auditorias independentes e, em caso de encontrar irregularidades, comunicam os 

fatos aos órgãos competentes que podem, por sua vez, acionar a justiça ou criar e aplicar 

sanções administrativas ao órgão ou agente infrator.  

Por sua vez, as instâncias internas de governança, definem e avaliam as estratégias do 

órgão, assim como suas políticas internas. São setores que devem agir em caso de descoberta 

de irregularidades ou na promoção de ajustes da governança para o aprimoramento do órgão. 

São exemplos de instâncias internas os conselhos de administração e órgãos da alta 

administração que são legitimados pelas instâncias internas de apoio, que fazem a 

comunicação entre as instâncias internas e externas, realizam auditorias, avaliam resultados e 

monitoram os riscos do planejamento estratégico do órgão. Geralmente configuram-se na 

forma de auditorias internas, ouvidoria, corregedoria, conselho fiscal, comitês temáticos, entre 

outros.   

Essas instâncias são complementadas por outras estruturas do órgão público, de acordo 

com uma divisão classificatória, definida estrategicamente pelo TCU, para orientar a divisão 

interna e os papéis dos diferentes agentes de um órgão público. Dessa forma, a Corte 

classifica e tipifica as estruturas internas de um órgão em três grupos, atribuindo-lhes as suas 

principais competências e funções. O primeiro se refere aos órgãos internos da alta 

administração executiva: devendo avaliar, direcionar e monitorar internamente o órgão ou 

entidade. Engloba como agentes deste grupo os dirigentes superiores e as autoridades 

máximas em capacidades decisórias. Nesse esquema, compete a autoridade máxima do órgão 

gerir a organização geral da instituição; e aos demais dirigentes superiores (como diretores e 

altos gestores) compete estabelecer políticas e objetivos ao órgão.  

O segundo grupo é referente as estruturas de gestão tática, que coordenam a gestão 

operacional em áreas específicas, de modo a fazer pontes entre o grupo estratégico da alta 

administração e o grupo da gestão operacional – terceiro grupo componente da estrutura 

interna de um órgão. Este, por sua vez, fica a cargo das competências e funções específicas da 

administração e execução das políticas públicas – entregando produtos, tais como serviços, a 

gestão das atividades e seus resultados.   
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Levando em conta esse cenário, o TCU aponta que a governança de órgãos públicos 

precisa necessariamente envolver as três funções de governança destacadas pela ISO/IEC 

38500:200822, as quais seriam:  

(a) avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e 

futuros; (b) direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação 
de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades 

das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em 

geral) e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e (c) monitorar 
os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos, 

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

interessadas. (TCU, 2014, p.30). 

A partir dos três grupos e suas respectivas funções e competências, o TCU diferencia 

governança de gestão – na medida em que ambas cumprem diferentes propósitos 

organizacionais, conforme a Figura 1 indica. Nesse sentido, a governança fornece a estratégia 

organizacional e cumpre a avaliação e redirecionamento das ações do órgão, enquanto a 

gestão recebe a estratégia para executá-la com a melhor eficiência possível. Portanto, uma 

dinâmica de direcionamento superior e execução de ações.  

Figura 1: Fluxograma da relação e competências entre governança e gestão 

 
Fonte: Guia Referencial de Governança (TCU, 2014, p. 32). 

  

 
22 Disponível em: < https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=40015>. Acesso em: 18 de julho de 2020. 



 
 

 

 

57 
 

Baseado nos três grupos e suas competências, o TCU então destrincha as sete funções 

essenciais da governança:  

(a) definir o direcionamento estratégico; (b) supervisionar a gestão; (c) 
envolver as partes interessadas; (d) gerenciar riscos estratégicos; (e) 

gerenciar conflitos internos; (f) auditar e avaliar o sistema de gestão e 

controle; e (g) promover a accountability (prestação de contas e 

responsabilidade) e a transparência. (TCU, 2014, p. 31). 

Nesse sentido, diversos processos são fundamentais para garantir que ações planejadas 

tenham seus objetivos realizados. Para tanto, o TCU também fez uso dos referenciais do 

Banco Mundial para destacar sete princípios norteadores da governança pública – os quais 

estão diretamente relacionados com o debate teórico sobre a definição de governança pública: 

legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e 

accountability. Cada princípio possui sua própria definição retirada da legislação brasileira ou 

de decisões, atas e guias referenciais, em especial do Manual de Auditoria Operacional, de 

2010, e do Glossário de Termos de Controle, de 2011, assim como publicações do IFAC23 e 

do IBGC24.  

O princípio da legitimidade é entendido como o princípio jurídico fundamental do 

Estado Democrático de Direito pelo qual verifica-se se o órgão público atendeu aos interesses 

públicos gerais e entregou um produto para a sociedade. Portanto, como o TCU indica, para 

além de cumprir a legislação vigente, o órgão precisa cumprir sua função social. O princípio 

da equidade visa a garantia de condições para que toda sociedade acesse seus direitos e 

valores públicos gerados pelo órgão. O terceiro princípio é o da responsabilidade. Ele é 

definido como o cuidado que os stakeholders de governança precisam ter para a 

sustentabilidade da organização, definição de seus objetivos e políticas.  

Como quarto princípio, encontramos a eficiência, isto é, a capacidade de gerar valor 

público com a maior qualidade e menor custo, respeitando sempre o quinto princípio, da 

probidade: observar as regras e procedimentos do órgão, antes e durante o uso de seus 

recursos, de modo a administrar o valor público gerado com responsabilidade com a “coisa 

pública”.  

 
23 Como Estudo 13 de 2001. Disponível em:  < https://www.ipsasb.org/publications/study-13-governance-public-

sector-0>. Acesso em: 15 set. 2020. 

24 Como, por exempl, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa de 2015. Disponível em: 

<https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138>. Acesso em: 15 set. 2020. 

https://www.ipsasb.org/publications/study-13-governance-public-sector-0
https://www.ipsasb.org/publications/study-13-governance-public-sector-0
https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138
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Para garantir a realização dos princípios anteriores, existe um princípio elementar, a 

transparência. Ela se refere ao acesso as informações publicizadas acerca das atividades 

administrativas e orçamentárias. Por fim, o sétimo princípio é o de accountability, que 

concerne a prestação de contas dos agentes aos principais e ao ato de responsabilização das 

ações e serviços do órgão perante a sociedade.  

Para realizar suas funções e respeitar os princípios necessários, o guia do TCU se 

refere a lista de diretrizes da boa governança, realizada pela CIPFA em 2004: 

(a) focar o propósito da organização em resultados para cidadãos e usuários 
dos serviços; (b) realizar, efetivamente, as funções e os papéis definidos; (c) 

tomar decisões embasadas em informações de qualidade; (d) gerenciar 

riscos; (e) desenvolver a capacidade e a eficácia do corpo diretivo das 

organizações; (f) prestar contas e envolver efetivamente as partes 
interessadas; (g) ter clareza acerca do propósito da organização, bem como 

dos resultados esperados para cidadãos e usuários dos serviços; (h) 

certificar-se de que os usuários recebem um serviço de alta qualidade; (i) 
certificar-se de que os contribuintes recebem algo de valor em troca dos 

aportes financeiros providos; (j) definir claramente as funções das 

organizações e as responsabilidades da alta administração e dos gestores, 

certificando-se de seu cumprimento; (k) ser claro sobre as relações entre os 
membros da alta administração e a sociedade; (l) ser rigoroso e transparente 

sobre a forma como as decisões são tomadas; (m) ter, e usar, estruturas de 

aconselhamento, apoio e informação de boa qualidade; (n) certificar-se de 
que um sistema eficaz de gestão de risco esteja em operação; (o) certificar-se 

de que os agentes (comissionados ou eleitos) tenham as habilidades, o 

conhecimento e a experiência necessários para um bom desempenho; (p) 
desenvolver a capacidade de pessoas com responsabilidades de governo e 

avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo; (q) equilibrar, na 

composição do corpo diretivo, continuidade e renovação; (r) compreender as 

relações formais e informais de prestação de contas; (s) tomar ações ativas e 
planejadas para dialogar com e prestar contas à sociedade, bem como 

engajar, efetivamente, organizações parceiras e partes interessadas; (t) tomar 

ações ativas e planejadas de responsabilização dos agentes; (u) garantir que a 
alta administração se comporte de maneira exemplar, promovendo, 

sustentando e garantindo a efetividade da governança; e (v) colocar em 

prática os valores organizacionais. (TCU, 2014, p.35) 

Dessa forma o Guia Referencial do TCU estabelece (a) as instâncias decisórias da 

governança de órgãos administrativos e entidades autárquicas, (b) a função do sistema de 

governança (tanto em três funções gerais quanto em funções mais específicas), (c) os 

principais elementos e princípios norteadores de um sistema calcado na boa governança, e (d) 

diferencia a governança da gestão, mas ressaltando a interdependência entre ambas. 

Passa-se então para a segunda metade do guia, a qual possui aspecto mais prático. 

Neste ponto, o TCU lista essencialmente os principais mecanismos da governança: (i) 
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liderança; (ii) estratégia; e (iii) controle. Assumindo um aspecto prático voltado à orientação 

de como agir para os órgãos públicos federais, o TCU lista os principais componentes de cada 

mecanismo e, a partir dos componentes, quais as práticas indicadas para que os órgãos 

implementem bons sistemas de governança. Essa divisão entre mecanismos e seus principais 

componentes pode ser resumida a partir da Figura 2. 

Portanto, a concepção é de que líderes farão a boa governança na prática e conduzirão 

a estratégia a ser adotada. Os riscos devem ser avaliados e para que tudo funcione o controle 

precisa ser constante – e daí que para prática indicada deve haver itens de controle respectivos 

para mensuração do resultado. 

Figura 2: Fluxograma dos mecanismos e componentes da governança pública 

 
 Fonte: TCU (2014, p. 39). 

Para propósitos de análise e implementação de modelos de governança cabe, no 

entanto, um resumo de quais são esses mecanismos, seus componentes e práticas – e observar 

que o Guia do TCU não estabelece itens de controle, ficando a encargo de cada organização. 

Assim, o mecanismo da liderança possui foco na gestão de pessoas e nas ações e elementos 

necessários para o direcionamento das instituições pela iniciativa de seus líderes. Para evitar 

arbitrariedades por parte de poucos, o TCU sugere práticas de equilíbrio de poder entre as 
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partes do sistema de governança, a partir de responsabilidades claras dos diversos 

stakeholders. Seus quatro componentes se traduzem em quinze práticas de governança, sendo 

elas: 

(1) Pessoas e Competências: 

(i) Ser transparente quanto ao processo de seleção dos membros do conselho 

de administração e da alta administração, divulgando as competências 

exigidas para tais cargos e executando processos de seleção mais 

transparentes e pautados pelas exigências dos cargos.  

(ii) Assegurar a capacidade dos membros da alta administração, tendo em 

vista a tarefa de desenvolver competências e aprimoramento necessários. 

(iii) Estabelecer sistemas de avaliação de desempenho dos membros da alta 

administração.  

(iv) Dar transparência aos benefícios dos cargos da alta administração, tendo 

em vista atrair profissionais qualificados e estimulá-los a se manterem 

focados nos resultados organizacionais. Definir quais serão os benefícios 

(financeiros ou não) mais adequados à complexidade dos cargos.  

(2) Princípios e Comportamentos: 

(i) Criar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento 

para o conselho de administração e alta administração do órgão; além de 

determinar diretrizes para situações de conflito de interesses e sanções 

cabíveis ao descumprimento do código. 

(ii) Estabelecer mecanismos de controle e recebimento de denúncias, 

submetidas às instâncias internas de governança, para evitar que agentes 

participem de decisões em que haja conflitos de interesse.  

(3) Implantar instância interna de governança que crie mecanismos de controle e 

fiscalize a aderência da alta administração aos códigos de conduta, assim como 

valores e princípios constitucionais, legais e do próprio órgão.  

(4) Liderança Organizacional: 

(i) Avaliar, direcionar e monitorar a gestão organizacional, especialmente 

quanto ao alcance das metas organizacionais. 
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(ii) Implantar sistema de controle interno para mitigar riscos de atos 

praticados por agentes do órgão e definir metas organizacionais, 

estabelecendo políticas e diretrizes de gestão. 

(iii) Definir uma política com diretrizes e limites de delegação e exercício de 

poder para os agentes do órgão, assim como estabelecer diretrizes para 

transição dos membros da alta administração e demais instâncias de 

governança. 

(iv) A alta administração deve avaliar, direcionar e monitorar o sistema de 

gestão de riscos e controle interno.  

(v) Definir diretrizes de planejamento, implantação e avaliação das 

atividades de controle e auditoria, de forma a avaliar resultados das 

auditorias e operações de controle. Ao se encontrar problemas, 

determinar as providências a serem tomadas. 

(5) Sistema de Governança: 

(i) Estabelecer as instâncias internas de governança - conferir os papéis e 

responsabilidades do Conselho Administrativo do Departamento 

Nacional de Infraestrutura e Transportes (CONSAD), da alta 

administração e instâncias internas de apoio à governança (desde quem 

cabe tomar decisão até quem deve elaborar, revisar e monitorar as 

diretrizes de governança). 

(ii) Garantir o balanceamento de poder e divisão de funções críticas - garantir 

que a tomada de decisões críticas não dependa de apenas uma única 

instância, segregando competências e conferindo equilíbrio de poder. 

Pressupõe ainda limite de tempo de mandato entre indivíduos com tais 

poderes decisórios. 

(iii) Estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-lo para as 

partes interessadas. 

O equilíbrio de poder entre as partes interessadas é importante no que tange ao 

mecanismo de estratégia, especialmente nas práticas do componente de relacionamento entre 

stakeholders e de alinhamento transorganizacional. A centralidade deste tema se deve ao 

reconhecimento de que os atores envolvidos possuem diversos interesses; e sem um 

alinhamento seria impossível alcançar resultados. Portanto, a governança equilibra a fonte de 

instabilidade, permitindo que as ações do órgão sejam realizadas conforme o alinhamento 
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entre todos os interessados; e, portanto, possibilitando o monitoramento e avaliação delas a 

partir de um denominador comum e acordado, independente de centralização ou 

descentralização regional da atuação. 

Também figura a visão de que sem um objetivo e planejamento geral estratégico, o 

sistema de governança não teria foco necessário para apresentar resultados. Durante o 

trabalho de perseguir tais objetivos, é função da governança prover uma estrutura que 

viabilize que o alinhamento entre stakeholders se traduza em planos de ações e a realização da 

gestão do risco das políticas do órgão – afinal, segundo o TCU, é função da governança trazer 

o direcionamento dos riscos que o órgão está disposto a correr (para além do risco inerente de 

cada ação). Os componentes do mecanismo de estratégia são traduzidos em oito práticas 

divididas em três aspectos: 

i) Relacionamento com partes interessadas: 

(1) Criar canais de comunicação entre a alta administração e todas as partes 

interessadas, considerando as características de cada público-alvo. Cabe definir 

diretrizes da alta administração para abertura de dados, divulgação de 

informações, identificação das partes interessadas e implementação de 

mecanismos de comunicação.  

(2) Promover participação social, com envolvimento dos usuários e demais partes 

interessadas na organização e no serviço. 

(3) Definir diretrizes e implementar mecanismos de relacionamento com a mídia, 

aprimorando e gerando uma relação objetiva e profissional com veículos de 

informação, outras organizações e auditores externos.  

(4) Definir critérios e processos de priorização e balanceamento para atender as 

necessidades de todas as partes interessadas, tendo como objetivo assegurar 

que as decisões políticas, programas, projetos e ações do órgão atendam o 

maior número de partes interessadas, sem que determinados grupos ou pessoas 

tenham predominância de usufruto no valor público do órgão.  

ii) Estratégia Organizacional: 

(5) Definir um modelo de gestão da estratégia do órgão que explicite os processos, 

etapas, desdobramentos e monitoramento para que a estratégia se concretize. 

Tal modelo deve envolver as partes interessadas, sendo transparente.  
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(6) Estabelecer a estratégia da organização, definindo a missão, a visão e a 

estratégia do órgão. Essa estratégia deve conter objetivos, iniciativas, 

indicadores e metas de desempenho. As partes interessadas devem estar 

envolvidas na criação da estratégia.  

(7) Definir diretrizes e processos de monitoramento e avaliação da execução da 

estratégia, principais indicadores e desempenho da organização.  

iii) Alinhamento Transorganizacional: 

(8) Definir instâncias de governança de políticas transversais e descentralizadas, 

assim como regras e regulamentos formais para a execução dessas políticas. 

Necessário ainda mapear as organizações envolvidas em tais políticas e os 

acordos feitos com oórgão, acompanhando o cumprimento dos regulamentos 

de tais acordos. 

Por fim, ainda vemos no guia do TCU os elementos de controle interno e externo do 

órgão – justamente as instâncias que irão monitorar como e se os resultados do planejamento 

estratégicos foram atendidos: elemento fundamental para a orientação e ou correção de rota 

do órgão em direção à criação de valor público com qualidade. Nesse sentido, na visão do 

TCU o controle interno (derivada do INTOSAI) possui quatro objetivos, quais sejam (1) o 

cumprimento do accountability; (2) a realização de suas atividades de maneira organizada e 

eficaz; (3) o cumprimento de leis e regulamentos infralegais aplicáveis; e (4) controle de 

perdas e do mau uso de recursos, a fim de evitar tais fenômenos.  

A prestação de contas está estreitamente relacionada ao controle interno, isto e, o 

accountability. Tal prestação deve ser mais do que financeira: devendo incluir outros fatores 

como os gerenciais, uso de recursos não financeiros, e questões intangíveis necessárias à 

execução de políticas públicas. É por meio da prestação de contas que ocorre a transparência e 

controle interno dos órgãos e políticas. Os três componentes de controle se traduzem em nove 

práticas de governança, quais estão subdivididas nos seguintes aspectos: 

i) Gestão de Risco e Controle Interno: 

(1) Estabelecer e implementar um sistema de gestão de riscos e controle interno, 

com diretrizes bem formuladas. Incluir, mapear e identificar os riscos críticos 

da organização, com atribuição de responsabilidades de coordenação da gestão 

de cada risco. As informações deste sistema alimentam as decisões da alta 

administração.  
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(2) Garantir que a alta administração monitore e avalie o sistema de gestão de 

risco e controle interno para garantir que ele e o órgão estejam dentro da 

conformidade legal, com aderência as boas práticas alinhadas às boas práticas. 

ii) Auditoria Interna: 

(3) Criar uma auditoria interna com um estatuto com propósitos, autoridades e 

responsabilidades bem definidos e dentro do organograma do órgão. Garantir 

que o órgão interno de auditoria e sua equipe produzam relatórios destinados 

às instâncias internas de governança.  

(4) Garantir que a auditoria interna seja independente, profissional e se reporte a 

mais alta administração do órgão e as instâncias internas de governança. 

Garantir que situações de conflito de interesse de auditores sejam conduzidas 

conforme regras e diretrizes claras e bem definidas. 

(5) Garantir que a auditoria interna traga valor ao órgão público. 

iii) Accountability e Transparência: 

(6) Garantir a transparência das ações e informações do órgão dentro dos preceitos 

da lei, respeitadas exceções oriundas de normas de sigilo.  

(7) Publicar relatórios organizacionais sobre os resultados do sistema de 

governança e de gestão do órgão, aumentando a transparência dos próprios 

processos de governança e gestão. Garantir que tais relatórios estejam 

disponíveis às partes interessadas.  

(8) Conduzir avaliações e monitorar a imagem pública do órgão, de forma a 

definir e implementar ações de melhoria da imagem do órgão.  

(9) Apurar indícios de irregularidades e aplicar sanções nos casos que necessários. 

Criar processos e diretrizes para tais atividades de apuração. 

Vale ressaltar que, apesar dos direcionamentos em questão e do necessário controle 

das atividades (forma de medir o sucesso da governança), o Guia do TCU não menciona quais 

são os itens de controle mais adequados à governança. Na realidade, o Guia se refere a um dos 

documentos externos do próprio TCU: onde a listagem está posta, a partir de um “modelo 

base” apregoado pela Corte. Este documento não foi encontrado no website do TCU; e 

tampouco foi disponibilizado pela equipe do DNIT ou pelo entrevistado do TCU (ver seção 
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sobre benchmarking25). Dessa forma, o objetivo almejado pelo DNIT de seleção de melhores 

indicadores de governança (para o monitoramento da implementação do modelo de 

governança do Órgão) encontrou aqui um complicador. No capítulo 6 faremos comentários 

exaustivos acerca disso. 

3.2.2. Lei das Estatais e Política Nacional de Governança Pública  

Publicado em 2016 e de implementação pelos entes federados prevista até junho de 

2018, o novo marco legal das empresas estatais (Lei nº 13.303/2016 “Lei das Estatais”)26, 

responde a um anseio antigo das empresas públicas, sociedades de economia mista e 

subsidiárias de âmbito federal, estadual e municipal: a reestruturação do estatuto social e de 

suas estruturas de governança, para além da promoção de mecanismos eficazes de controle 

interno e externo. 

Ainda que tardio, o marco não perde sua relevância e aplicação em um contexto onde 

os conceitos de governança, controle, prestação de contas e transparência passa a figurar 

como essenciais para todos os entes no país. Por isso, mesmo que nominalmente voltada às 

empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias27 (e não propriamente as 

autarquias ou fundações), a “Lei das Estatais” consiste em uma bússola, uma orientação para 

a boa conduta para toda a Administração Pública brasileira. 

Como parte da administração indireta, as autarquias28, como o DNIT, não deixam de 

ter propósitos e relações semelhantes como a das empresas públicas – desde seus fins como 

entes de governo (passando por sua relação muito próxima e necessária interação com os 

órgãos de fiscalização e controle, em especial as cortes de contas),até as influências políticas e 

governamentais sofridas e sua baixa autonomia gerencial, face os objetivos impostos pelos 

ministérios, por exemplo.  

Assim como as empresas públicas, as autarquias possuem necessidades específicas e 

estruturais de governança corporativa. Diferente das entidades privadas, aquelas não possuem 

relação direta com seus acionistas e investidores, estando sujeitas aos objetivos e demandas de 

governo. Nesse contexto, destacam-se importantes diretrizes trazidas pela “Lei das Estatais”, 

 
25 Seção 3.4 do capítulo 3. 

26 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: 11 

jun. 2020. 

27 Entidades com personalidade jurídica de Direito Privado. 

28 Entidades com personalidade jurídica de Direito Público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
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no que tange à governança corporativa passível de orientar toda a estrutura da Administração 

Direta e estabelecer bases de um processo organizacional e decisório mais impessoal, 

transparente e formal e com mecanismos mais robustos de controle.  

Dentre o amplo aspecto de transformações trazido pela “Lei das Estatais”, chama-nos 

a atenção a adesão de antigas práticas globalmente adotadas, como os requisitos mínimos de 

transparência e a política de divulgação de informações29.  

Ademais, uma inovação relevante foi a elaboração de uma carta anual, subscrita pelos 

membros do Conselho de Administração das companhias estatais, na qual são explicitados os 

compromissos e forma de execução das ações visando os fins, com meios claramente 

definidos e informados. Soma-se a transparência de recursos - bem delimitados, no que tange 

a forma de uso e os impactos econômico-financeiros da consecução dos objetivos das ações.  

A carta demonstra a importância do alinhamento entre os meios e fins de criação de 

cada ente e seu relacionamento direto com o interesse público e bom atendimento da 

população. Além disso, a carta nos aponta a transparência como ícone central de todo o 

processo de governança, permeando desde o processo de criação da companhia, passando pela 

utilização adequada de seus recursos e se estendendo até o gerenciamento de seus riscos e 

controle. 

A gestão de riscos e o controle interno se tornam, por isso, o segundo grande tópico 

trazido pela “Lei das Estatais”, conforme impõe às companhias (a) normas voltadas para 

verificar a atuação dos seus administradores e/ou empregados e (b) o cumprimento de suas 

obrigações, com a determinação de órgãos específicos de auditoria interna, por exemplo.  

Como nunca antes na Administração Pública, a “Lei das Estatais” evidencia a 

necessidade de consolidação de um programa de integridade ética, composto por elementos 

fundamentais e amplamente utilizados no setor privado (como Códigos de Conduta e 

Integridade e canais os de denúncias e formas de sanções aplicáveis em casos de violações). 

A terceira grande inovação da governança de empresas públicas diz respeito ao 

processo de escolha e avaliação de seus administradores, os quais devem contar com o 

envolvimento da alta cúpula da companhia30. Esta inovação permeia toda a forma como o ente 

administrativo estrutura e conduz sua governança, sobretudo, como ele se relaciona com o 

 
29 Estabelecidos pelo art. 8º da Lei das Estatais. 

30 Conforme estabelece o art. 10º da Lei das Estatais. 
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mundo externo e apresenta as suas decisões, na forma de sua liderança. Falar em governança 

é, em grande medida, falar em liderança e compliance.   

Para a seleção de administradores e membros do Conselho de Administração novo 

estatuto propõe critérios objetivos, alicerçados na sua formação acadêmica compatível ao 

cargo a ser exercido, experiência profissional no campo de atuação e ilibada postura pessoal.  

Do mesmo modo, ele impôs claras restrições à nomeação de pessoas que tenham 

conflitos de interesses com a própria empresa e/ou com seu controlador e que não cumpram 

os critérios seletivos supracitados e que possuam parentes consanguíneos (ou afins até terceiro 

grau) nomeados. Essas medidas demonstram o esforço da Lei das Estatais em coibir práticas 

nepotistas no corpo da Administração31.  

Todo esse cuidado à nomeação de administradores e conselheiros e o controle rígido 

exercido sobre suas funções é uma garantia, ou pelo menos um passo, para a boa gestão, 

mitigando riscos para a Companhia e seus propósitos. Quanto mais elevada a esfera e 

discricionariedade do cargo exercido, maior o risco que um administrador ou conselheiro 

representa para a corporação. E isso justifica certos mecanismos de freios e controle do poder 

atribuído a cada cargo e funções (exemplo do controle dos acionistas em uma empresa pública 

ou da supervisão ministerial, no caso das autarquias). Isso implica em maior segurança e força 

para a própria estrutura de governança de qualquer ente integrante da Administração.  

A Lei ainda determina que, tanto na posse como anualmente, os administradores 

participem de treinamentos específicos sobre assuntos relevantes para a empresa, tais como 

legislação societária, divulgação de informações, controles internos e código de conduta32. 

Determinação muito semelhante aos mecanismos já utilizados em empresas privadas em prol 

de uma estrutura mais robusta de governança, possibilitando um controle mais rigoroso do 

que acontece na Companhia, do ponto de vista interno e também do externo, ou seja, daquele 

que é reportado para os órgãos de controle. 

Ainda que trate de outras questões também de extrema relevância para as empresas 

públicas, autarquias e administração pública, tal como a instituição de políticas mais objetivas 

de compras e licitações, a Lei das Estatais agrega em seu epicentro o conceito de governança 

e a preocupação – objetivada como razão em existir da Lei – de criar uma cultura corporativa 

 
31 Conforme estabelece o art. 17 da Lei das Estatais. 

32 Nos termos do que estabelece o art. 17, parágrafo 5º da Lei das Estatais.  
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mais concreta, coesa, ética e transparente voltada à integridade pública e ao combate e 

prevenção de práticas de corrupção. 

Com esse mesmo fim, o Decreto nº. 9.203/2017 preenche uma lacuna existente na 

Administração Pública, servindo a esta como um manual orientador de melhores práticas. Não 

resta qualquer dúvida sobre a importância da temática para a Administração e a necessidade 

de melhorar os sistemas de governança de tais entidades que, mais que as empresas públicas, 

sujeitam-se e caminham de acordo com os ciclos políticos e pressões e peculiaridades que 

lhes são inerentes. 

Inspirado no material desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União – TCU33 

(“Referencial Básico de Governança – TCU”) que resume passos para uma estratégia de boa 

governança na esfera pública e incorpora noções da Instrução Normativa 01/2016 do 

Ministério do Planejamento e da Controladoria Geral da União34. Partindo de conceitos e 

ideias primordiais à temática, o Decreto busca estabelecer mais do que princípios importantes 

para a governança pública. Ele cria um verdadeiro marco legal – um mapa de diretrizes a 

serem seguidas por todos os entes envolvidos.  

Na mesma linha das determinações oriundas da Lei das Estatais, o Decreto determina 

um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que as instituições da Administração Pública 

cumpram com seus dispositivos. A ele se soma o Decreto nº. 9091/201935 que alterou 

algumas de suas disposições. 

O Decreto nº 9203/2017 determina, portanto, os princípios orientadores da política de 

governança pública e suas medidas36: (i) capacidade de resposta; (ii) integridade; (iii) 

confiabilidade; (iv) melhoria regulatória: (v) prestação de contas; e (vi) transparência. Se bem 

compreendidos e integralmente utilizados, essas medidas são capazes de transformar um mero 

desenho de política de governança em efetivo instrumento de sua implementação.  

Girardi (2019) ressalta os principais princípios da política nacional de governança, 

quais sejam: (i) a capacidade de resposta do órgão em atender a necessidade dos cidadãos; (ii) 

 
33Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/data/files/E8/14/13/3D/43B0F410E827A0F42A2818A8/2663788 

.PDF>. Acesso em 11 jul. 2020. 

34 Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-

2016-05-11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197>. Acesso em: 11 jul. 2020. 

35 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso 

em: 11 jul. 2020. 

36 Nos termos do que estabelece o art. 3º do Decreto nº. 9.203/2017.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/E8/14/13/3D/43B0F410E827A0F42A2818A8/2663788.PDF
https://portal.tcu.gov.br/data/files/E8/14/13/3D/43B0F410E827A0F42A2818A8/2663788.PDF
http://www.in.gov.br/materia/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-2016-05-11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197
http://www.in.gov.br/materia/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-2016-05-11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
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a integridade do órgão, garantindo o combate à corrupção e a adoção de boas práticas; (iii) a 

confiabilidade do órgão junto à sociedade; (iv) a melhoria regulatória que o órgão promove 

em seus atos e políticas; (v) a prestação de contas e accountability; e (vi) a transparência nas 

ações e informações do órgão. Cada um desses princípios se desdobram no que o Decreto nº. 

9.203/2017 estabelece como diretrizes para a governança pública, consolidando, assim como 

os dez passos estabelecidos pelo TCU, onze elementos transformadores das políticas e 

normativos de governança de cada entidade. Correlacionados com cada um dos princípios 

acima estão, conforme dispõe o Decreto nº. 9.203/2017 37: 

(1) Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, 

encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de 
recursos e com as mudanças de prioridades [Capacidade de Resposta]; (2) 

Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública 

e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por 

meio eletrônico [Capacidade de Resposta]; (3) Monitorar o desempenho e 
avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das 

ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam 

observadas [Confiabilidade]; (4) Articular instituições e coordenar processos 
para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor 

público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público 

[Confiabilidade]; (5) Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta 
administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em 

consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas 

entidades [Integridade]; (6) Implementar controles internos fundamentados 

na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de 
processos sancionadores [Integridade]; (7) Avaliar as propostas de criação, 

expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de 

incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios 
[Melhoria Regulatória]; (8) Manter processo decisório orientado pelas 

evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela 

desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade [Melhoria 

Regulatória]; (9) Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas 
práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do 

ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que 

conveniente [Melhoria Regulatória]; (10) Definir formalmente as funções, as 
competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos 

institucionais [Prestação de Contas]; e (11) Promover a comunicação aberta, 

voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de 
maneira a fortalecer o acesso público à informação [Transparência]. 

(BRASIL, 2017, online) 

 
37 Nos termos do que estabelece o art. 4º do Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
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Obedecidas as referidas diretrizes, os instrumentos concretos de governança devem, na 

linguagem do Decreto nº. 9.203/201738,  

[Obedecer aos mecanismos para que sejam exercitados a liderança, 
compreendida como um] conjunto de práticas de natureza humana ou 

comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para 

assegurar as condições mínimas para o exercício da boa governança, quais 
sejam: integridade, competência, responsabilidade e motivação; [a 

estratégia, que compreende] a definição de diretrizes, objetivos, planos e 

ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e 
partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da 

organização alcancem o resultado pretendido; [e, por fim, o controle, 

relacionado aos] processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com 

vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução 
ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, 

com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos 

públicos.  (BRASIL, 2017, online, grifo nosso).  

Como estratégia de maior envolvimento da cúpula da Administração – assim como o 

faz a Lei das Estatais –, a responsabilidade por implementar e manter os mecanismos, 

instâncias e práticas de governança de acordo com o previsto no art. 6º do Decreto nº. 

9.203/2017 estabelece que as “formas de acompanhamento de resultados, soluções para a 

melhoria do desempenho das organizações e instrumentos de promoção do processo decisório 

fundamentado em evidências” (BRASIL, 2017) 39 recaem sobre a alta administração dos 

órgãos e entidades. 

A alta administração, dada a grande importância do tema, também é responsável por 

estabelecer, manter monitorar e aprimorar o sistema de gestão de riscos e controles internos 

das organizações. E tem como objetivo identificar, avaliar e conferir o tratamento adequado 

ao monitoramento e análise crítica dos riscos e que possam atentar contra a implementação da 

estratégia e dos próprios fins da organização.  

Todo esse processo deve ocorrer de forma sistemática, estruturada e documentada, 

sendo a gestão de riscos integrada ao planejamento estratégico das organizações e dotada de 

mecanismos de controle interno (proporcionais a essa gestão) e sempre em prol do alcance 

 
38 Nos termos do que estabelece o art. 5º do Decreto nº 9.203/2017.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

39 Nos termos do que estabelece o art. 6º do Decreto nº. 9.203/2017. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
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dos objetivos institucionais, da melhoria contínua dos processos de gerenciamento de riscos, 

da boa governança e do interesse público40. 

O Decreto criou o Comitê Interministerial de Governança (CIG) como órgão 

primordial para a condução dos assuntos referentes à política de governança 41, estabelecendo 

como sua finalidade assessorar o Presidente da República acerca desta temática. 

Composto por membros titulares de pastas fundamentais42 , ressalta-se (a) suas 

atribuições de proposição de medidas, mecanismos e práticas organizacionais aptas a 

contribuir para o atendimento das diretrizes previstas pelo Decreto nº. 9.203/2017 (b) a 

contribuição na forma de manuais e guias práticos sobre práticas organizacionais de 

governança pública; (c) a aprovação de recomendações que garantam a coerência e 

coordenação das políticas e programas específicos de governança; e (d) o incentivo e 

monitoramento das melhores práticas de governança no âmbito da Administração Pública 

direta, autárquica e fundacional. Pode o CIG ainda, para cumprir seus objetivos, instituir 

grupos de trabalho com objetivos e temas específicos, trazendo especialistas e convidados 

externos (inclusive privados) para participarem dos trabalhos:  tudo no intuito de efetivamente 

dar ao tema da governança pública a importância que ele merece. 

Por outro lado, regidos pelos dispositivos do Decreto nº. 9.203/2017 e orientados pelas 

diretrizes do CIG as propostas aos órgãos e as entidades integrantes da Administração Pública 

Federal, dentre os quais se inclui o DNIT,  para a política de governança corporativa é a 

instituição em suas estruturas dos denominados comitês internos de governança: responsáveis 

pelo estabelecimento de relações entre a alta administração de cada órgão e o CIG, e pela 

promoção -da implementação de medidas (inclusive de ordem técnica), mecanismos e práticas 

organizacionais à sua política de governança específica.43 

As boas estruturas de governança pública como pensadas pela Lei das Estatais e pelo 

Decreto nº. 9.203/2017, não são instauradas por um único e exclusivo agente ou órgão. Para 

serem funcionais, elas precisam da integração de diversos atores e instituições, notadamente a 

 
40 Nos termos do que estabelece o art. 17 do Decreto nº. 9.203/2017. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

41 Nos termos do que estabelece o art. 7º - A e ss. do Decreto nº. 9.203/2017. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

42 Como o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (coordenador), o Ministro da 

Economia e o Ministro de Estado da Controladoria Geral da União. 

43 Nos termos do que estabelece o art. 13º itens A e SS do Decreto nº. 9.203/2017.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
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Presidência da República, o Comitê Interministerial de Governança, a Alta Administração 

(composta por ministros, presidentes e diretores dos órgãos da Administração, como 

autarquias e fundações), os órgãos e entidades da administração pública federal e os comitês 

de governança. Cada um exercendo a função que lhe é designada, de forma coordenada, para 

a realização das práticas necessárias à adequada implementação das referidas estruturas. 

Além disso e visando esse fim, os agentes de cada órgão/entidade precisam ainda se 

apoiar em elementos fundamentais às boas práticas de governança, como a realização de 

auditorias internas e independentes44 e constante avaliação e melhoria dos trabalhos realizados 

e produtos.45, orientados pelos preceitos determinados pela Controladoria-Geral da União, 

com o claro objetivo de “promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à 

prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção” (BRASIL, 

2017,online). 

Assim, notamos que o Decreto nº. 9.203/2017 configura o eixo legal da política de 

governança pública brasileira. Ademais, é importante mencionar a relevância do Guia 

referente a esta política46. Resultado das discussões técnicas sobre os temas estabelecidos pelo 

Decreto nº. 9.203/2017, o Guia promove segurança jurídica e estabilidade à interpretação do 

deste Decreto, e ele serve como referencial para sua execução. Não se trata de um passo a 

passo exaustivo e obrigatório a ser aplicado pelas entidades, mas de um norte uniformizador 

dos entendimentos acerca do que é considerado como “boas práticas” governamentais. 

Assim, em conjunto, a Lei das Estatais, o Decreto e seu Guia de referência pautam a 

execução das políticas de governança pública em cada um dos entes da Administração. E, 

mais do que isso, fornecem um caminho a seguir coerente, direcionado ao fortalecimento das 

estruturas internas de governança, dos mecanismos de controle e gestão de riscos, das 

políticas de integridade, ética e transparência.  

3.3. Achados das entrevistas e Benchmarking  

Apresentamos os resultados das entrevistas em temas, organizados em subtópicos, a 

fim de facilitar o diálogo e análise das mesmas. São eles: (i) Cultura de governança; (ii) 

 
44 Nos termos do que estabelece o art. 18 A do Decreto nº. 9.203/2017.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

45 Nos termos do que estabelece o art. 19 do Decreto nº. 9.203/2017.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

46 Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-

governanca-publica>. Acesso em: 11 jul. 20. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
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Governança, integridade e gestão de riscos; (iii) Separação de governança e gestão (iv) 

Órgãos colegiados (Conselho de Administração e Comitês); (v) Departamento de governança 

estratégica; (vi) Liderança; e (vii) Projeto piloto.  

No total, foram realizadas quatro entrevistas com representantes das seguintes 

instituições: (a) Tribunal de Contas da União; (b) Ministério da Economia; (c) Tribunal 

Regional do Trabalho da 18ª Região, e (d) Instituto Federal da Paraíba. Repisa-se que os 

quatro representantes foram escolhidos em razão da prática na área da governança pública. 

3.3.1 Cultura de governança: “A maturidade se planeja” 

A avaliação dos entrevistados é a de que a cultura organizacional, em especial a de 

governança, não é algo preexistente, mas que pode ser construída paulatinamente, preparada 

em ciclos sucessivos de melhoria, para minimizar os impactos de fatores desagregadores – 

como a descontinuidade administrativa, cortes de recursos e problemas de gestão.  

Para chegar a maturidade da governança47 é imperioso utilizar mecanismos de controle 

que demonstrem a evolução do projeto a cada nível. Do contrário, perde-se a noção do termo 

de início e do que já foi conquistado; além de que é muito mais fácil descontinuar um projeto 

do que edificá-lo, mesmo que tenha sido investida considerável quantidade de recursos. 

O controle e a avaliação funcionam como retratos das etapas projeto, permitindo a 

escolha calculada e orientada de quais serão as metas no próximo ciclo, pois não é possível 

enfrentar todos os problemas de uma vez. Uma vez escolhido os objetivos a se alcançar, é 

possível definir (a) as ações a serem tomadas; (b) os atores a serem mobilizados; (c) os papéis 

que cada um desempenhará e suas responsabilidades; (d) e as entregas. O objetivo torna-se 

concreto e pode ser colocado em prática e, após o cumprimento e término dos termos, pode 

ser mensurado. 

Destaca-se a necessidade de um controle interno estruturado que realize previamente o 

monitoramento e avaliação da implementação dos mecanismos de governança. Não é possível 

depender única e exclusivamente da atuação de órgãos de controle externo (como a CGU e o 

TCU, cuja atuação deve ocorrer em segundo nível) para identificar lacunas que despercebidas 

pela auditoria interna. 

 
47 Na definição do Dicionário Online de Português Michaelis “maturidade” é o “1. Estado ou condição de ter 

atingido uma forma adulta ou amadurecida; madureza, maturescência. (...) 4. Qualidade daquele que, por ter 

atingido a idade madura, age com reflexão, com bom senso e prudência.”.  
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É fundamental que o planejamento estratégico seja crível, concreto, traduzível em 

projetos, ações e medidas. Um dos piores inimigos do planejamento é a intangibilidade. O 

outro grande inimigo é a irresponsabilidade: cada meta deve ter áreas ou servidores 

responsáveis pela aplicação e passíveis de cobrança e sanções pelos resultados insatisfatórios. 

As falhas na gestão da estratégia terão que gerar consequências. 

Contudo, não podemos nos esquecer da importância da estrutura normativa na 

realidade do serviço público brasileiro. É muito difícil haver a aderência e durabilidade de  

um plano ou mecanismo se eles não estiverem normatizados dentro das regulações vigentes. 

Ademais, faz-se mister que sejam normas de hierarquia máxima no órgão, preferencialmente 

não revogáveis facilmente por atos unilaterais presidenciais – ao contrário, que modificações 

nas mesmas dependam da anuência dos colegiados. Pode-se entender a governança como uma 

política de estado mais perene e não vulnerável a mudanças da política de Governo. 

Ademais, a sensibilização dos stakeholders é primordial para a prática da governança. 

A máxima de “comunicar sete vezes de sete modos diferentes”48 deve ser levada a sério pelos 

gestores para que todos entendam que a governança está presente na instituição e ela promove 

engajamento, no sentido horizontal e mais positivo aos envolvidos. Ademais, torna-se uma 

jogada interessante a mobilização de influenciadores externos (como servidores do TCU, da 

CGU, pesquisadores especialistas) para validar a governança, conscientizando a todos de que 

ela é uma demanda externa e não um capricho interno. 

A mudança de cultura administrativa e de governança de um órgão precisa ser 

comunicada para as demais organizações e sociedade civil. É importante que o órgão seja 

reconhecido e se torne uma referência no setor público. Desta forma, é possível inscrever as 

iniciativas de governança pública em concurso de gerar boas práticas – como o Prêmio 

Innovare, um concurso de inovação no setor público e o Prêmio Espírito Público. 

3.3.2 Governança, integridade e gestão de riscos: “Conceitos integrados” 

A governança corporativa aplicada às agências públicas pode ser imaginada como uma 

moeda. Uma das faces é a gestão de riscos, e está associada ao desempenho da instituição ao 

tratamento adequado das incertezas que podem atingir o valor institucional. A outra face é a 

integridade, ou conformidade aos atos (compliance), isto é, a aderência dos agentes aos 

 
48 A máxima “comunicar sete vezes de sete modos diferentes” citada pelo entrevistado, é atribuída a Robert 

Kaplan, professor de Harvard e idealizador com David Norton do conceito de Balanced Scorecard (BSC). 
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sistemas e guias de prevenção as fraudes e corrupção – aproximando a agência da sociedade e 

elevando a reputação da instituição. 

A gestão de riscos depende de se criar e integrar linhas de defesas que se iniciam nos 

controles de gerência, com o suporte do controle interno (1ª linha), e passam pelos controles 

de qualidade, segurança, finanças (2ª linha), culminando na auditoria interna (3ª linha). Cada 

unidade deve compreender suas responsabilidades e comunicar à linha hierarquicamente 

superior, para que a gestão dos riscos seja integrada, eficaz e efetiva. 

Por sua vez, a integridade se relaciona ao planejamento de metas e objetivos dos 

setores e políticas. Usualmente as empresas apresentam um plano de metas  que devem ser 

executadas pelo órgão em um período de tempo determinado. É interessante observar que a 

estrutura de integridade já está posta por imposição legal no setor público. Contudo, na 

maioria das vezes, ela está desorganizada.  

Em resumo, o pilar da integridade é o controle interno – elemento presente em quase 

todas as agências públicas. Contudo, nota-se que esse controle não se comunica entre os 

órgãos internos, como a Corregedoria49, a Ouvidoria50, o setor de monitoramento e avaliação 

da instituição ou o setor de gestão de riscos. A estratégia de comunicação interna é um fator 

importante, para que as áreas possam atuar de forma integrada e atinjam as mesmas metas 

estabelecidas. Para fomentar o diálogo entre esses órgãos, é urgente a criação de comitês 

transversais na organização com a participação da alta cúpula, o que proporcionará 

efetividade nas tomadas decisórias. 

3.3.3 Separação de governança e gestão: “A estratégia tem que chegar no chão da 

fábrica” 

Há uma grande confusão entre a compreensão dos termos “governança e gestão”, 

denotando a presença de zonas cinzentas entre as duas práticas. Mesmo a avaliação do TCU 

chega a confundir as duas coisas: na divulgação e na estrutura o projeto utiliza a nomenclatura 

“governança”, mas, o nome oficial é “Levantamento de Governança e Gestão Públicas”. 

Quando observamos os índices, notamos que muitos deles são índices de gestão – 

importantíssimos para a organização –, mas não medem governança. 

 
49 Setor Responsável pela apuração e responsabilização dos servidores. 

50 Setor responsável pelo canal de diálogo com o cidadão. 
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Outra questão importante é que o planejamento estratégico pode ser feito de maneira 

top down ou bottom up, de maneira mais participativa ou menos participativa, mas sempre 

com o foco na governança e não na gestão. Os órgãos descentralizados estão muito 

preocupados com a gestão e podem confundir no momento de construir o mapa estratégico. 

Uma alternativa interessante para envolver os órgãos na compreensão do conceito de 

governança é conscientizá-los a construir seus planejamentos estratégicos em decorrência do 

planejamento estratégico da instituição. Esse processo também funcionaria como um 

verificador (espécie de controle) da funcionalidade do mapa estratégico institucional em toda 

a organização, e sua geração de produtos que derivam de processos compartilhados. Uma vez 

construídos os mapas, podemos identificar o papel de cada unidade na organização, bem 

como se os fluxos de informação e dados estão funcionando. 

Os gestores das unidades têm que ser avaliados e cobrados com base na execução de 

estratégias, principalmente pelo board da organizacional. Nesse sentido, algumas práticas da 

área de gestão de pessoas podem ajudar, como estabelecer uma eleição anual do melhor 

gerente, baseando-se com base na implementação da estratégia. Com isso vincula-se a 

avaliação institucional e no limite a avaliação individual à estratégia, reconhecendo o valor 

das pessoas que se empenham para realizá-la. 

A gestão de processos também auxilia na missão de conformidade das áreas da 

estratégia definida. Em entidades com órgãos muito dissociados (seja por razões geográficas, 

funcionais ou culturais), é comum que ocorra rebeldias e desobediência com a programação 

estratégica. Para tentar prevenir a criação de ilhas isoladas, uma alternativa valorosa é a 

padronização e informatização dos processos, pois induz aos gestores e burocratas de “linha 

de frente” a seguir certo comportamento e controlar seus objetivos. 

Uma alternativa é a gestão de demandas. Ela pode ser utilizada por gestores 

empoderados e que se recusam seus vínculos ao planejamento estratégico. Pode-se determinar 

que as demandas sejam registradas em uma base única, e que elas sejam classificadas por grau 

de complexidade e priorização. Ademais, pode-se automatizar licitações, compras e 

contratações e, controlando os macroprocessos de gestão, tornar mais difícil à unidade 

autônoma a atuação em tom de discricionariedade incompatível com as prioridades 

estratégicas do órgão central.   

Portanto, a estratégia tem que chegar no “chão de fábrica” da organização, sendo 

traduzida em ação. O papel de tradução da governança é da gestão. As vias para que a 

estratégia chegue até a ponta são o mapeamento dos processos, as cadeias de valor, os 
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indicadores de desempenho e o monitoramento constante. De outro lado, é importante 

envolver, em alguma medida, todos os servidores que não seguem as políticas da agência, 

pois também são corresponsáveis pela construção e implementação da estratégia. 

As cadeias de valor são as vias pelas quais os resultados finalísticos da organização 

são expressos em objetivos e singularizados nas principais atividades da organização. Uma 

cadeia de valor bem delineada é capaz de criar sinergia entre os stakeholders, demonstrando 

que para mais de um objetivo permeia várias áreas e que elas têm que atuar em conjunto para 

alcançar a meta. A percepção do valor dá possibilidade de construir aprofundar a assimilação 

da estratégia. 

3.3.4 Órgãos colegiados (Conselho de Administração e Comitês): “O colegiado deve 

gerar valor em suas decisões” 

A função essencial das instâncias colegiadas é definir de que forma irão atuar para 

gerar resultados para a organização. E tudo se inicia pelo board, o conselho de administração, 

que não pode confundir o que é estratégico daquilo que é tático e operacional, o que deve ser 

discutidos em outros fóruns. A governança e a gestão têm que ser delineadas para minimizar 

as zonas cinzentas, possibilitando que o fórum máximo delibere apenas sobre os valores da 

organização, as políticas que serão priorizadas, as metas gerais do órgão e os resultados 

avaliados do ciclo anterior.  

É uma vantagem se os comitês estiverem vinculados diretamente ao conselho de 

administração, pois se mantém um vínculo com a alta administração. No Ministério da 

Economia,  há sete comitês temáticos que têm a função de debater temas específicos a cada 

um e munir o board com as informações.51 De outro lado, quando os comitês estão vinculados 

à presidência do órgão, são muito maiores a possibilidade de ocorrer interferências nas 

discussões e deliberações, prejudicando a capacidade do colegiado de produção de relatórios 

independentes e avaliações sem interferências externas.  

Cabe, então, ao presidente da organização compartimentalizar a sua atuação enquanto 

autoridade máxima da instituição e presidente do conselho de administração, pois não deve 

 
51 No Ministério da Economia os setes comitês temáticos ligados ao Comitê Ministerial de Governança (CMG): 

(i) Comitê Estratégico de Desburocratização, inovação, Processos e Projetos (CDIPP); (ii) Comitê de 

Governança Digital (CGD); Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas (CEGP); Comitê de Compras e Controles 

Centralizados (C4ME); Comitê Estratégico de Comunicação Integrada (CECI); Comitê Estratégico de Segurança 

(CESI); Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CGRTCI). Disponível em: 

<https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/integra/governanca>. Acesso em: 

14 ago. 2020. 

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/integra/governanca
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haver ascendência hierárquica sobre os outros membros do conselho. Do contrário, as 

decisões do colegiado encobrirão decisões monocráticas do chefe da instituição. Para garantir 

a independência do colegiado, recomenda-se que sejam estabelecidas as funções da 

presidência (definir a agenda, conduzir os trabalhos etc.) e da secretaria executiva (staff)52, o 

rito para a tomada decisória, a periodicidade e forma (presencial ou remota) das reuniões, ou 

seja, é importante instituir a governança e a gestão do próprio colegiado.  

A definição da agenda de trabalho é um ponto crucial para o bom funcionamento dos 

colegiados. Na primeira reunião do ciclo convém definir o que será discutido e decidido a 

cada mês, trimestre, semestre e ano. Também deve ser observado o fluxo de dados e 

informações, principalmente se atentando para aquelas classificadas como sigilosas e que 

podem afetar a reputação do órgão – caso sejam divulgadas em momento inoportuno. Não se 

pode ignorar que há forte disputa de interesses nos colegiados; e, por isso, o vazamento de 

informações pode ser utilizado para prejudicar um dos membros. Em suma, é importante ter 

mecanismos que regulem o fluxo de informações, bem como ter um quadro de funcionários 

de confiança. 

A composição do conselho ou do comitê deve ser prevista antecipadamente, 

contemplando cargos que possuam as atribuições e competências específicas suficientes para 

a tomada de decisão, inclusive de membros independentes e sem vínculo com a organização. 

A seleção precisa abranger critérios que vão além da posição política do cargo e que 

considerem atributos técnicos objetivos, como notável saber no tema que será debatido. 

As boas práticas recomendam que os conselheiros não devam elaborar, mas decidir. O 

papel do conselheiro é analisar a informação produzida pelo staff do comitê, considerando 

todo aparato normativo, discutindo com seus colegas e decidindo sobre o melhor caminho a 

ser adotado. É preciso considerar que o conselheiro normalmente possui outras funções dentro 

ou fora da organização e, por isso, não deve produzir o material a ser analisado pelo comitê. 

Sua função é deliberar. 

Para atuar com excelência, o conselheiro ou membro do comitê deve ser 

continuamente capacitado e avaliado. Não é tarefa trivial tomar decisões que geram valor para 

 
52 Composta por servidores qualificados e reconhecidos dentro da organização para agir em nome do colegiado 

de modo a solicitar e criticar os dados e informações enviados por outras áreas. As principais funções da 

secretaria executiva são: (i) garantir a previsibilidade de trabalho do colegiado; (ii) produzir o material que será 

analisado pelos conselheiros; (iii) certificar que o material chegou tempestivamente ao destinatário e esclarecer 

as dúvidas; (iv) classificar as informações em grau de sigilo e definir as regras de acesso; (v) manter histórico a 

respeito do que foi discutido e deliberado nas reuniões, para que as decisões não se percam; e (vi) divulgar as 

decisões para o órgão de forma compreensível para qualquer colaborador. 
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o órgão. Tendo isso como senso comum, a Secretaria do Tesouro Nacional elaborou 

publicações específicas, como o Manual do Conselheiro Fiscal (MCF)53, e oferta cursos de 

qualificação de servidores para atuarem como membros de um colegiado. Além disso, a 

participação dos servidores precisa ser fiscalizada – garantindo assim a responsabilidade e 

consonância com o planejamento estratégico e da cultura do órgão. 

A preparação do material que será discutido e deliberado é elaborada pelo staff do 

comitê. Destaca-se que o relatório produzido pelo staff tem que ser executivo, isto é, possuir 

informações organizadas de forma objetiva, sintética e analítica, para que o membro consiga 

ler e compreender com, no mínimo, dez dias de antecedência e formar sua decisão com 

segurança. Caso alguma informação necessite de complementação, caberá a secretaria 

executiva esclarecer ao conselheiro, pois aquela detém as informações brutas sobre o assunto 

ou pode recorrer às áreas especializadas da instituição. Por isso, os servidores da secretaria 

executiva devem possuir alto nível de preparação, discernimento apurado e articulação na 

organização. 

3.3.5 Departamento de governança estratégica: “A governança precisa ser sustentada” 

A principal função da área estratégica garantir o funcionamento da governança na 

instituição. Para tanto, ela avalia e monitora a implementação do plano de governança, 

identifica os problemas, premia as iniciativas bem-sucedidas, propõe melhorias nos 

colegiados (extinção de comitês, critérios para seleção e remuneração dos membros, etc.), e 

propõe ajustes ao planejamento do próximo ciclo. 

É apropriado que a área estratégica não se confunda com o staff dos colegiados – 

sendo função desta secretariar a junta decisória. O setor de governança estratégica também 

não deve se confundir com a gestão da instituição (atividade meio) – sendo função da gestão 

garantir a boa prestação do serviço (atividade fim). Portanto, quem monitora a governança 

não desempenha funções de tecnologia da informação, logística, recursos humanos ou 

orçamento. Por isso, também é adequado que os escritórios de projetos e processos e os 

laboratórios de inovação sejam independentes do setor estratégico, pois executam ações 

decorrentes do planejamento estratégico.  

 
53Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-do-conselheiro-fiscal-

mcf/2018/26>. Acesso em: 03 set. 2020.  

https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-do-conselheiro-fiscal-mcf/2018/26
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-do-conselheiro-fiscal-mcf/2018/26
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Na realidade das organizações é evidente que a dinâmica, o histórico e as relações 

políticas são sui generis; e setor de governança estratégica pode estar fundido a outro setor 

apropriado ou ter suas atribuições fragmentadas. No entanto, é importante identificar quem 

desempenha o papel de curador da governança corporativa no setor público, estabelecendo a 

ponte entre as políticas definidas pela alta administração e a base da pirâmide, aplicando 

indicadores estratégicos e confrontando o plano de metas aprovado. 

3.3.6 Liderança: “A liderança mostra o caminho a ser trilhado” 

A liderança é um dos grandes mecanismos da governança, pois o líder do órgão 

mostra o caminho a ser trilhado, influencia as iniciativas e cobra dos demais membros o 

comportamento desejável. Não devemos desconsiderar que quanto maior governança, menor 

poder monocrático, arbitrário e informal. Desta forma, muitos gestores preferem não instituir 

mecanismos de controle e transparência, pois sabem que seu poder pessoal pode ser mitigado 

em prol dos interesses coletivos da organização. 

A liderança honesta íntegra e de boa-fé e que entende a importância da governança 

pode ser essencial em organizações em que o poder é personalista. Ela pode furar o bloqueio 

das ilhas de poder. Por isso, a habilidade do líder também é importante, pois ele poderá 

facilmente compreender quais são os entraves a serem superados imediatamente e quais 

deixar para segunda ocasião –  em razão de resistências internas – e, ademais, ele poderá 

trazer para perto de si os críticos internos a fim de auxiliarem no projeto de governança 

corporativa de modo construtivo. 

É relevante que haja lideranças entusiasmadas com a governança pública desde o 

conselho de administração da organização e que o presidente não seja um empecilho para a 

implementação dos dispositivos. O próprio presidente tem que ter a consciência que seu poder 

será limitado e que as decisões do conselho muitas vezes serão contrárias aos seus interesses. 

Porém, se atuar para promover a governança corporativa deixará um legado em que a 

administração não ficará submissa a decisões arbitrárias. 

3.3.7 Projetos piloto na governança: “Iniciativas menores aceitam mais erros” 

Mostrar resultados em qualquer iniciativa é crucial para seu sucesso duradouro. Para 

isso, muitas técnicas de inovação recomendam a implementação de projetos pilotos, de modo 

a testar novos mecanismos com a liberdade e aceitação positiva do erro – visto então como 

aprendizados para projetos finais.  
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Porém, quando se trata de serviço público a margem de erro é pequena e os riscos são 

grandes – inclusive para o servidor: que pode passar por procedimentos administrativos e 

afastamentos. Além disso, como a governança pública envolve todo o órgão, começando pela 

cúpula da organização, é difícil imaginar a implementação de projetos pilotos. Contudo, os 

entrevistados demonstraram que algumas iniciativas podem ser iniciadas em pequena escala, 

sendo expandidas com o tempo. Por exemplo, a área de Tecnologia da Informação (TI) 

normalmente possui profissionais que estão acostumados com as dinâmicas da governança. 

Para consolidar a governança no órgão, é possível iniciar processos de governança, como a 

criação de um comitê de governança de TI, auditorias internas e mecanismos de controle e 

transparência. 

A chance de aprendizado nos projetos menores de se aprender com os erros e 

implementar melhorias é bem superior que em maiores escalas. Os resultados, devidamente 

demonstrados, podem ser divulgados para toda a instituição e, por consequência, gerar valores 

de reconhecimento. Por exemplo, na área de TI é sempre relevante o atendimento de suporte 

ao usuário interno. A melhora nesse serviço pode influenciar a percepção dos stakeholders de 

que a governança gera beneficiamentos em todo ecossistema. 
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 4 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO DNIT  

4.1. Principais características da estrutura de governança do DNIT: histórico 

legislativo e evolução dos modelos de governança 

4.1.1. Criação do DNIT e Regimento Interno 

Mirando responder a proposição central deste Estudo de determinar elementos 

necessários para adequação e aproximação do DNIT às boas estruturas e práticas de 

governança pública, à luz da teoria abordada, faz-se fundamental compreender o desenho 

institucional e o funcionamento da política atualmente existente no DNIT. Tratando-se de um 

órgão de dimensão nacional, como o DNIT, em 2020 com 3.368 (três mil trezentos e sessenta 

e oito) funcionários em exercício54, as políticas institucionais não se compõem ou se 

consolidam em um único elemento normativo - o que mostra a importância da análise de seu 

histórico, sua formação e consolidação no contexto da criação e evolução do próprio órgão. A 

estrutura de governança corporativa do DNIT se mescla a sua estrutura e evolui, em medida 

que o órgão ganha corpo e mecanismos capazes de aprofundar melhor o tema. Nota-se, 

portanto, que ela está em constante transformação. 

Nosso diagnóstico tem como partida a criação do DNIT pela Lei nº. 10.233/200155 

que, ao dispor sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e terrestres no Brasil, criou 

diversos órgãos para regular a referida reestruturação e atuar em prol das plataformas de 

transportes existentes, dentre eles a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); a 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e DNIT56. Essa lei estabeleceu ainda 

o DNIT como pessoa jurídica de direito público, de regime autárquico, vinculada ao 

Ministério dos Transportes (hoje Ministério da Infraestrutura), com sede e foro no Distrito 

Federal e objetivo claro de implementar a política elaborada para a administração da 

infraestrutura do denominado Sistema Federal de Viação. 

Em detalhes, a Lei 10.233/2001 atribuiu competências e delimitou a esfera de atuação 

do DNIT. Ademais, ela orientou e estabeleceu as primeiras diretrizes da governança interna 

do DNIT, a partir do desenho institucional, determinando a direção do Departamento por um 

 
54 Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/39252?ano=2020. Acesso em 27 fev. 2021. 
55 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm>. Acesso em: 01 jul. 2020. 

56 A criação do DNIT e das agências extinguiu o antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER) 

criado em 1937 e transformado em autarquia em 1945. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/39252?ano=2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm
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Conselho de Administração (CONSAD)57 e criação de uma Diretoria.58 A partir da estrutura 

de governança de 2001 e da alteração legal ocorrida em 200659, que estabeleceu as 

competências primordiais de cada uma das diretorias60, dentre as quais se destaca a 

competência da Diretoria Executiva (DIREX), para orientar, coordenar e supervisionar as 

atividades das Diretorias setoriais e dos órgãos regionais, bem como assegurar o 

funcionamento eficiente e harmônico do DNIT, ou seja, de sua própria governança interna. 

Além do Conselho de Administração e das Diretorias, ficam determinadas como base 

da estrutura organizacional do DNIT (a) uma Procuradoria Geral: que o representa 

judicialmente; (b) uma Ouvidoria: responsável pela sua comunicação e contatos com terceiros 

interessados; (c) uma Corregedoria: que fiscaliza suas próprias atividades funcionais; e (d) 

uma Auditoria Interna: que fiscaliza sua gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

Nessa estrutura61 as decisões tomadas pela Diretoria Colegiada do Órgão se dão por 

maioria absoluta de seus membros, com voto de qualidade pelo Diretor Geral, e sendo tais 

decisões devidamente registradas em atas e disponibilizadas publicamente em processo 

obediente aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade. 

Após a publicação das normas fundadoras do DNIT, e para além do desenho 

institucional e processos decisórios básicos, a governança do órgão seria incrementada 

somente a partir de 2016, com os dispostos da Lei nº 10.233/2001. Tal lei deu base para que 

em 2016, via Resolução nº. 26 do Conselho de Administração do DNIT62,  fosse criado o 

Regimento Interno do DNIT com o objetivo principal de dispor sobre a organização interna e 

regras de funcionamento do Departamento.  

 
57 Nos termos do que estabelece o Art. 87, caput da Lei nº 10.233/2001, o Conselho de Administração é 

composto pelo Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, pelo Diretor Geral, por dois representantes 

do Ministério dos Transportes, por um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e por 

um representante do Ministério da Fazenda. 

58 Composta por um Diretor-Geral e pelas Diretorias Executiva de Infraestrutura Ferroviária, Infraestrutura 

Rodoviária, Administração e Finanças, Planejamento e Pesquisa, e Infraestrutura Aquaviária. Cf. o art. 85, caput 

da Lei nº 10.233/2001. 

59 Texto incluído pela Lei nº. 11.314/2005, que alterou a redação da Lei nº. 10.233/2001. 

60 Nos termos do que dispõe o artigo 85, § 2o da Lei nº 10.233/2001.  

61 Conforme estabelecido pela Lei nº 10.233/2001. 

62 Resolução nº 26 de 05 de maio de 2016 do Conselho de Administração do DNIT. Disponível em: 

<https://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/insitucional/regimentointerno 2016dnit.pdf>. Acesso: em 01 jul. 

2020. 

https://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/insitucional/regimentointerno%202016dnit.pdf
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Dentre todos os temas atinentes ao modus operandi do Órgão, sua dinâmica 

organizacional e estrutura de governança merecem destaque. No mesmo sentido da Lei 

10.233/2001, mas, de forma mais detalhada, o Regimento Interno de 2016 dividiu a 

governança estrutural do DNIT em seis dimensões e macro competências, conforme Figura 3 

nos esquematiza visualmente.  

Figura 3: Organograma da estrutura do DNIT (Regimento Interno de 2016) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A referida Lei de 2001 e o Regimento de 2013 determinam, assim, a função e 

competência de cada um desses órgãos internos do Departamento. Havendo, não obstante, 

destaque à Diretoria Executiva (DIREX) por seu papel no planejamento e gestão estratégica 

do Órgão, sendo, por isso, designada para estruturar e implementar o sistema de governança 

institucional do DNIT. De maneira direta, compete a Diretoria Executiva:  

I - orientar e supervisionar as atividades das Diretorias Setoriais e dos 

Órgãos Descentralizados; II - assegurar o funcionamento eficiente e 
harmônico do DNIT; III - planejar, orientar e supervisionar a execução das 

atividades relacionadas às licitações; IV - planejar, orientar e supervisionar 

as atividades relativas à definição de custos referenciais de obras e serviços 
afetos à infraestrutura de transportes; V - coordenar e supervisionar as 

atividades de secretaria da Diretoria Colegiada; VI - acompanhar, orientar e 

dar assistência às Diretorias Setoriais e aos Órgãos Descentralizados no 

gerenciamento de seus empreendimentos; VII - acompanhar e consolidar o 

processo de avaliação de desempenho institucional; e VIII - orientar e 

supervisionar as atividades relativas ao planejamento e à gestão 

estratégica e de processos do DNIT. Parágrafo único: O Diretor Executivo 
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será responsável pelas atividades relativas ao gerenciamento de riscos 

corporativos do DNIT, que serão definidas em regulamento específico. 

(BRASIL. DNIT, 2016, online, grifo nosso).63 

Tanto a competência da Diretoria Executiva quanto aquelas atribuições específicas 

delegadas ao seu Diretor Executivo conferem a Diretoria Executiva e seu time a estrutura e 

ferramentas para o desenho, implementação e coordenação de um sistema estruturado de 

governança institucional no DNIT. São as competências do Diretor Executivo, conforme 

determina o art. 179 do Regimento Interno do DNIT: 

I - auxiliar e assessorar o Diretor-Geral; II - substituir o Diretor-Geral em 

suas ausências e impedimentos; III - orientar e supervisionar as atividades 

das Diretorias setoriais e dos Órgãos Descentralizados, principalmente no 

que diz respeito a: (a) elaboração do Orçamento e do Plano Plurianual no 
âmbito desta Autarquia; (b) definição de limites orçamentários e financeiros, 

gerenciamento do empenho e da movimentação de recursos e pagamento das 

despesas; (c) execução físico-financeira de obras de infraestrutura e de 
serviços da área administrativa do DNIT; IV - assegurar o funcionamento 

eficiente e harmônico do DNIT, por meio de: (a) instruções de serviço, 

ofícios, portarias; (b) supervisão do processo de planejamento estratégico no 
DNIT; (c) coordenação e orientação dos Órgãos Descentralizados do DNIT 

no funcionamento junto às Diretorias; (d) gerenciamento e organização dos 

atos administrativos normativos elaborados pelo DNIT; V - planejar, 

administrar e orientar a execução das atividades relacionadas às licitações; 
VI - planejar, administrar e orientar as atividades relativas à definição de 

custos referenciais de obras e serviços afetos à infraestrutura de transportes; 

VII - definir, planejar, administrar e orientar as atividades relativas ao 
gerenciamento dos empreendimentos do DNIT; e VIII - orientar, coordenar e 

supervisionar as atividades relativas à gestão estratégica e de processos do 

DNIT. ((BRASIL. DNIT, 2016, online, negrito nosso).644 

4.1.2. Bases da Governança corporativa do DNIT 

Importante notar que, dentro desse painel de competências institucionais delineadas 

pela Lei nº 10.233/2001, o DNIT vem desenvolvendo as bases e diretrizes de seu modelo de 

governança desde 2015 – ano em que o Órgão trabalhou na concepção de uma primeira 

versão com base no Referencial de Governança do TCU. A ideia era construir uma base 

sólida para um sistema de governança com novos mecanismos. Dentre eles, a estruturação de 

comitês estratégicos, separados por assuntos, que incumbidas de assessorar a diretoria 

 
63 Nos termos do que determina o art. 20 do Regimento Interno do DNIT. 

64 Nos termos do que determina o art. 20 do Regimento Interno do DNIT. 
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colegiada nas temáticas e atuando para mapear e implementar modernas práticas de 

governança para a entidade.  

Em 2016, os Comitês Estratégico, de Governança e de Riscos foram efetivamente 

instituídos65. Contudo, não temos o histórico de funcionamento dos mesmos. Ademais, em 

julho de 2017, a composição destes comitês sofreu alteração após a Reunião Conjunta dos 

Comitês de Riscos e Estratégico. Ainda nesta ocasião foram revogados diversos normativos 

dos referidos Comitês, sendo substituídos por outros mais adequados à nova realidade do 

Órgão66. 

Ainda nessa ocasião, ainda que não se consiga determinar seu efetivo funcionamento, 

os seguintes Comitês se consolidaram vigentes: (i) Comitê de Governança; (ii) Comitê de 

Riscos; (iii) Comitê Gestor de Tecnologia da Informação; e (iv) Comitê Gestor de Segurança 

da Informação e Comunicação. 

O Comitê de Governança67 foi definido como “uma instância de natureza consultiva, 

cuja finalidade é o assessoramento à Diretoria Colegiada do DNIT nos assuntos relacionados 

às boas práticas de governança da Autarquia” (BRASIL, 2017, online, p. 786)68. Segundo as 

resoluções que o criaram, o Comitê de Governança tem como competências:  

I. Assegurar e orientar comprometimento com a implementação de boas 

práticas de governança em posições de liderança; II. Revisar a relevância 
individual de cada comitê, e a eficácia dos mecanismos de governança do 

órgão; III. Garantir apropriada orientação e desenvolvimento profissional da 

Diretoria Colegiada; IV. Articular papéis e responsabilidades para a 
Diretoria Colegiada e demais instâncias da Alta Administração, além de 

recomendar quaisquer ajustes necessários nas práticas de governança; V. 

Garantir eficiência e desenvolvimento contínuo para a Diretoria Colegiada 

em relação às boas práticas de governança; VI. Recomendar políticas e 
processos designados à Diretoria Colegiada para que haja uma governança 

eficiente e efetiva; VII. Garantir que as boas práticas de governança estejam 

sendo adotadas pelas instâncias de governança; VIII. Convocar, instalar e 
presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de Governança; 

 
65 Via Resoluções do DNIT/DG nº. 995, 996 e 997, de 06 de junho de 2016. 

66 A Portaria n° 996/DG, substituída pela Portaria nº 1.969/DG de 24/10/2017; Portaria nº 995/DG substituída 

pela Portaria nº 2.113/DG de 17/11/20177; e Portaria nº 997/DG substituída pela Portaria nº 1.970 de 

25/10/2017. 

67 A essa altura devendo ser constituído pelo Diretor Geral; Diretor Executivo; Superintendente do Estado de 

Minas Gerais; Superintendente do Estado de Mato Grosso; Coordenador – Geral da Coordenação Geral de Obras 

Ferroviárias; e Coordenador – Geral da Coordenação Geral de Construções Rodoviárias. 

68  De acordo com o reportado no Relatório de Gestão do Exercício de 2017 - DNIT 2017, (online, p. 786). 

Disponível em: <https://189.9.128.64/acesso-a-informacao/relatorio-de-

gestao/DNIT_RelatriodeGesto_2017_VF004.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2020. 

https://189.9.128.64/acesso-a-informacao/relatorio-de-gestao/DNIT_RelatriodeGesto_2017_VF004.pdf
https://189.9.128.64/acesso-a-informacao/relatorio-de-gestao/DNIT_RelatriodeGesto_2017_VF004.pdf
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IX. Aprovar a pauta da reunião do Comitê de Governança; X. Fazer 

distribuir, de acordo com os assuntos a serem tratados, a documentação a ser 
submetida a exame do Comitê de Governança, designando, quando for o 

caso, os relatores; XI. Convidar para participar das reuniões do Comitê de 

Governança, com direito a voz e sem direito a voto, servidores do DNIT, 

representantes de entidades públicas ou privadas, técnicos, especialistas e 
outros participantes externos considerados importantes para prestar 

assessoramento aos trabalhos; XII. Encaminhar ao Conselho de 

Administração, e/ou à Diretoria do DNIT matérias que dependam de 
aprovação ou conhecimento dessa(s) instância(s); XIII. Manter o Comitê de 

Governança informado do andamento de matérias encaminhadas para 

aprovação. (BRASIL, 2017, online, p. 786). 

Observa-se, pois, que os anos de 2016 e 2017 foram definitivos para o início de uma 

contínua estruturação efetiva da governança institucional do Órgão. Não por mera 

coincidência, exatamente nos anos de publicação da Lei das Estatais e do Decreto nº 

9.203/2017, os quais, como demonstrado no referencial teórico desse estudo, constituíram o 

marco legal e estabeleceram as principais diretrizes para a implementação das políticas de 

governança na Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Por iniciar um caminho de estruturação efetiva, nota-se aqui uma série de medidas 

tomadas pelo Órgão que, não necessariamente ordenadas e interligadas entre si, parecem ter 

apresentado dificuldades de implementação – demonstrando, desde o princípio, a necessidade 

de serem aprimoradas a fim de se tornarem uma política sólida e com mecanismos eficazes de 

governança.  

Com esse objetivo e voltando o olhar para essa necessidade de aprimoramento, em 17 

de novembro de 2017 foi publicada pela Diretoria Colegiada do DNIT, a Portaria nº. 

2.113/DG (“Portaria nº. 2.113/2017”)69 que estabeleceu diretrizes para o aperfeiçoamento do 

Modelo de Governança do DNIT por meio da atuação do Comitê Estratégico – ficando a este 

a finalidade de assessorar a Diretoria na elaboração, revisão, monitoramento e gestão da 

estratégia organizacional do DNIT. Fixou anexa à Portaria o regimento interno responsável 

por disciplinar o funcionamento do Comitê Estratégico, sua estrutura de apoio e sua 

secretaria. Determinou-se, então, o Comitê Estratégico competente para:  

I. Suportar a realização da Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE) com 

a prerrogativa de oferecer elementos técnicos para as decisões; II. Orientar a 
Diretoria Colegiada do DNIT na elaboração e eventuais revisões do 

planejamento estratégico do DNIT; III. Acompanhar e monitorar a execução 

 
69 Publicada pelo Boletim Administrativo DNIT nº. 220 de 17 de novembro de 2017. 
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do planejamento estratégico do DNIT; IV. Desenvolver relatórios periódicos 

de análise estratégica e submeter à Diretoria Colegiada do DNIT; V. Propor 
à Diretoria Colegiada do DNIT, sempre que julgar necessário, alterações de 

diretrizes estratégicas contidas no planejamento estratégico, para que esta, 

sempre que julgar necessário, encaminhe ao CONSAD; VI. Avaliar 

periodicamente os resultados do planejamento estratégico, reportando-os à 
Diretoria Colegiada do DNIT; VII. Contribuir constantemente para o 

desenvolvimento de estratégias de inovação e desenvolvimento do órgão; 

VIII. Assessorar nos processos de monitoramento e direcionamento da 
estratégia corporativa; IX. Ser responsável por transferir conceitos, valores e 

crenças estratégias aos membros da alta administração. 70 (BRASIL, 2017, 

online) 

Constitui-se o Comitê Estratégico pelo seu presidente, seus membros e sua estrutura 

de apoio, cada um performando as atividades que lhe são atribuídas no âmbito da Portaria nº. 

2.113/2017, sendo que as estruturas de apoio e a secretaria do Comitê Estratégico ficam 

locadas na Diretoria Executiva do DNIT. São sete membros no total, cada um com direito a 

um voto, sendo seu presidente o Diretor de Infraestrutura Rodoviária. Participam ainda o 

Diretor de Infraestrutura Rodoviária, o Diretor de Infraestrutura Aquaviária, o 

Superintendente do Estado da Bahia, o Superintendente do Estado do Espírito Santo, o 

Coordenador Geral de Planejamento e Programação de Investimentos, e o Coordenador Geral 

de Tecnologia de Informação. Todos possuem mandatos de dois anos, admitida a recondução. 

As reuniões do Comitê Estratégico são previstas para ocorrerem a cada trimestre de 

forma ordinária, e de forma extraordinária, mediante convocação do Presidente ou, de no 

mínimo dois membros. No início de cada exercício, o Presidente do Comitê deverá propor um 

calendário de reuniões ordinárias, sendo que a primeira deve ocorrer em até trinta dias do seu 

exercício inicial. Desde que autorizada pelo presidente do Comitê, é permitida a participação 

de membros externos, seja do próprio DNIT ou terceiros. 

As reuniões do Comitê Estratégico serão realizadas na sede do DNIT ou, 

excepcionalmente, em local diverso deliberado pelo Presidente do Comitê. As reuniões 

possuem uma pauta “pré-definida” no sentido de abordar, minimamente, os seguintes 

assuntos: (i) formulação, tradução, monitoramento e controle, revisão e comunicação da 

estratégia; (ii) avaliação das diretrizes estratégicas do DNIT; (iii) possíveis melhorias e 

adaptações no processo de gestão estratégica; (iv) andamento das ações e iniciativas 

estratégicas previstas no Planejamento Estratégico; (v) análise dos resultados dos Indicadores 

 
70 Nos termos do que determina o art. 4º da Portaria nº. 2.113/2017, Publicada pelo Boletim Administrativo 

DNIT nº. 220 de 17 de novembro de 2017. 
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Estratégicos e das metas atingidas; (vi) acompanhamento dos objetivos estratégicos; (vii) 

definição e acompanhamento de plano de ações; (vii) conceitos valores e crenças estratégicas. 

Não há, no entanto, necessidade de abordar todos os temas em todas as reuniões. 

A Portaria n° 2.113/2017 também estabelece que, as dúvidas e solicitações de 

informações pertinentes aos Comitês deverão ser enviadas ao Diretor Geral do DNIT, para 

facilitar e ordenar a comunicação entre os membros do Comitê Estratégico e da Diretoria 

Colegiada e do Conselho de Administração. 

4.1.3. Reestruturação e novas bases para o atual modelo de governança  

Partindo das bases de criação da estrutura inicial de comitês, o ano de 2018 foi 

marcado por grandes mudanças político-eleitorais.  Iniciou-se para o DNIT uma preocupação  

em elevar seus graus de transparência e diminuir sua exposição aos riscos de fraude e 

corrupção que, à época se mostravam elevadas pelas avaliações do TCU71, para além de todas 

as pressões consequentes das operações Lava-Jato e outras investigações da Polícia Federal 

que clamavam para que todos os órgãos públicos, como o DNIT, reestruturassem suas 

fundações – do ponto de vista de sua governança institucional – em busca de um ambiente 

mais seguro, ético e transparente. 

Iniciaram-se, então, em 2018, as discussões sobre o próprio planejamento interno do 

Órgão, que até então adotava um plano e “mapa estratégico”72 elaborado em 201473 e que 

precisava, portanto, ser revisto. A ideia era revisitar o referido planejamento, com previsão 

para término em 201974. Assim, partindo da necessidade de aprimoramento dos mecanismos 

de governança do DNIT e com base no Referencial TCU, a Portaria nº. 759/201875 teve como 

principal função o estabelecer os fluxos de informação dentro do DNIT e os responsáveis por 

esses, de modo a atender as instâncias de governança instauradas na sua sede e nas suas 

 
71 Como se pode extrair do Relatório de Gestão elaborado pelo próprio DNIT em 2018, p. 13. Disponível em: 

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias/relatorio-de-

gestao/RelatriodeGesto2018_DNIT_VFINALretificada.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2020. 

72 O mapa estratégico é o resultado mais palpável e conciso do planejamento que o DNIT faz a cada quatro 

anos. Nele estão incorporados a missão, os valores e princípios de atuação do Órgão, sob a ótica de sua gestão 

estratégica. 

73Disponível em: <https://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/planejamento-estrategico/mapa-

estrategico/mapa-estrategico>. Acesso em: 01 jul. 2020. 

74 Nos termos que dispõe o Relatório de Gestão 2018 e as interações ocorridas com o Órgão. 

75 Esta Portaria revogou a Portaria nº. 332, de 21 de fevereiro de 2017.  

https://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/planejamento-estrategico/mapa-estrategico/mapa-estrategico
https://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/planejamento-estrategico/mapa-estrategico/mapa-estrategico
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superintendências e administrações hidroviárias, e também orientar o funcionamento dos 

Comitês Estratégico, de Risco e de Governança. 

Para tanto, conferiu-se às Diretorias do DNIT a responsabilidade de realizar reuniões 

estratégicas mensalmente, de modo a (a) acompanhar e melhorar o planejamento estratégico 

geral do Órgão e (b) transmitir mensalmente (ou quando solicitado) informações atualizadas 

sobre a mensuração dos indicadores estratégicos, acompanhamento das iniciativas estratégicas 

e outros temas cabíveis ao Escritório de Gestão Estratégica do DNIT (EGE/DIREX). Às 

Diretorias cabem também identificar os riscos corporativos do Órgão no desenvolvimento de 

suas atividades e dar subsídios ao Comitê de Governança nos processos de apoio e suporte à 

governança do DNIT. 

Importa dizer que é de responsabilidade do EGE supervisionar as Diretorias em todas 

suas ações e execuções da estratégia; bem como, comunicar todos os envolvidos das decisões 

tomadas pelo Comitê Estratégico. Deve ainda apoiar a implementação da gestão de riscos, 

analisar e propor respostas aos riscos corporativos identificados e propor melhorias nos 

processos de gestão de riscos e, não menos importante, orientar e suster as Diretorias nas 

ações de implementação de governança definidas pelo Comitê de Governança. 

Ao Comitê Estratégico cabe, então, participar trimestralmente das Reuniões de 

Alinhamento Estratégico (RAE), podendo subsidiar tais reuniões com elementos técnicos e 

realizar reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias quando especialmente convocadas 

pelo próprio Comitê. 

Ao Comitê de Riscos, por sua vez, compete definir diretrizes de alinhamento da 

Gestão de Riscos à estratégia do Órgão e definir respostas aos principais riscos escalados, 

fazendo, para tanto, reuniões trimestrais ordinárias e extraordinárias mediante convocação. 

Note-se que a descrição das competências, feita em 2018, segue a mesma estrutura das 

normas não mais vigentes. Revalidadas, no entanto, pelas novas portarias, elas estão aptas 

para funcionar no atual modelo de governança. Isso significa que os Comitês instituídos como 

centrais à governança do Órgão continuarão com as mesmas competências, mudando apenas o 

funcionamento e o fluxo das informações e reuniões de diretoria para o alinhamento 

estratégico. 

A Portaria também estabelece que para as Superintendências Regionais e 

Administrações Hidroviárias, Núcleos, Serviços de Administração e Finanças, Engenharia e 

Apoio Administrativo, as reuniões deverão ocorrer bimestralmente e com o acompanhamento 

do planejamento estratégico do Órgão.  
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Os relatórios dessas reuniões deverão ser feitos pelo Superintendente e Coordenador 

Geral das Administrações Hidroviárias e enviadas ao Comitê Estratégico. Alinhados com a 

gestão estratégica do Órgão, confere também aos Superintendentes a responsabilidade para 

definir respostas aos principais riscos escalonados e reportar ao Comitê de riscos os assuntos 

que dependem de sua ação, orientando suas instâncias nas ações de execução de governança. 

E, desse modo, reportando ao Comitê de Governança os assuntos que lhe forem pertinentes, 

assegurar a implementação e o comprometimento das superintendências com as boas práticas 

de governança. 

Anexo a Portaria segue um manual acerca da RAE com foco em sua organização e 

funcionamento. O Manual foi elaborado “para e pela” sede do DNIT, podendo ser adaptado 

aos seus órgãos descentralizados de acordo com suas respectivas estruturas. Assim, o Manual 

se aplica aos diretores do DNIT, ao Comitê Estratégico e aos demais envolvidos na RAE. Das 

normas descritas pelo Manual ressaltamos os objetivos das reuniões, quais sejam: 

(a) discutir o andamento das iniciativas estratégicas que são consideradas 

críticas para o órgão; (b) discutir os indicadores que estão com resultados 

abaixo da meta; (c) discutir sobre mudanças significativas nas iniciativas 
estratégicas (cancelamento de iniciativas, mudanças de escopo de iniciativas, 

alterações drásticas em cronogramas, etc.); (d) discutir sobre criação de 

novas iniciativas estratégicas e indicadores estratégicos; (e) discutir assuntos 
referentes à estratégia que foram apresentados pelas Diretorias; (f) revisar a 

missão, definir a visão, definir valores institucionais, definir direcionadores 

estratégicos; e (g) Elaborar o Planejamento Estratégico para apresentação no 

Conselho Administrativo do Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes - CONSAD (anualmente). (BRASIL, 2018, online, p. 4). 

Cumpridos esses objetivos como principais produtos das reuniões, a ideia é consolidar 

o Relatório estratégico do DNIT. A RAE, que ocorrerá ordinariamente a cada trimestre, 

deverá ser convocada pela secretaria da diretoria colegiada, com pauta circulada entre os 

participantes com oito dias de antecedência, devendo contar com a participação do Diretor 

Geral, Diretor Executivo, Diretor de cada área e pelo representante do Comitê Estratégico. 

As Reuniões Estratégicas de cada Diretoria (RED) deverão, por sua vez, ocorrer na 

última semana de cada mês, sendo que, após sua realização, cada Diretoria deverá encaminhar 

para a Estrutura de Apoio do Comitê Estratégico o relatório individual de iniciativas 

estratégicas e o relatório individual de indicadores estratégicos. Após o recebimento dos 

documentos, a Estrutura de Apoio do Comitê Estratégico deverá consolidar as informações e 

elaborar o Relatório Estratégico Mensal (REM) para envio ao Comitê Estratégico. 
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Nas RAEs deverão ser discutidas os principais pontos abordados nos últimos 3 (três) 

Relatórios Estratégico Mensal (REM). Por isso, elas devem ocorrer trimestralmente. Para os 

assuntos a serem deliberados antes das reuniões, deverá ser observada sua criticidade e 

urgência para. Como sugestão de pauta, o Manual76 recomenda que a RAE esteja estruturada 

de forma a abordar:  

(a) definição de plano de ação para as iniciativas estratégias críticas; (b) 

definição de ações para os indicadores estratégicos que estão com resultados 

abaixo da meta; (c) aprovação ou não das mudanças apresentadas para as 
iniciativas estratégicas; (d) avaliação das sugestões de novas iniciativas 

estratégicas e indicadores estratégicos; (e) assuntos estratégicos apresentados 

para deliberação pela Diretoria Colegiada; e (f) avaliação da necessidade de 

revisão da missão, definição da visão, definição de valores institucionais, 

definição de direcionadores estratégicos. (BRASIL, 2018, online, p. 6). 

As Reuniões Estratégicas de Diretoria (RED) também contaram com um manual 

anexo à Portaria, com os mesmos objetivos de padronização e estrutura propostas pela RAE 

evitando, assim, que a organização de cada reunião ficasse a cargo das diretorias específicas. 

Nas Reuniões, que ocorrem mensalmente em todas as Diretorias do DNIT, cabe: 

(a) discutir sobre andamento das iniciativas estratégicas do órgão de 

responsabilidade da Diretoria; (b) discutir sobre os resultados dos 
indicadores estratégicos que estão no período de aferição de 

responsabilidade da Diretoria; (c) discutir sobre indicadores estratégicos que 

estão com resultado abaixo da meta, ou seja, status crítico, independente do 
seu período de aferição; (d) discutir sobre documentos elaborados para o 

acompanhamento das iniciativas estratégicas; e (e) discutir sobre principais 

pontos a serem inseridos no Relatório Estratégico Mensal (REM). (BRASIL, 

2018, online, p. 8). 

Seu funcionamento e modo de atuação ocorrem sobre os mesmos pressupostos da era.  

Mas, diferentemente desta, seus produtos finais são relatórios de iniciativas estratégicas e 

indicadores estratégicos mensais, pertinentes aos temas de cada Diretoria. Deverão participar 

dessas reuniões: o Diretor responsável, os coordenadores gerais da Diretoria, os Servidores 

(responsáveis pelas iniciativas e indicadores estratégicos de responsabilidade da Diretoria), a 

 
76 Manual Operacional constante do Anexo I da Portaria nº. 759, publicada em 09 de fevereiro de 2018. 

Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/documentos-

referenciais/portaria759.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2020. 



 
 

 

 

93 
 

Estrutura de Apoio do Comitê Estratégico e a Secretaria dos Comitês77. Sua pauta deverá ser 

circulada com, no mínimo, cinco dias antes das reuniões ordinárias. 

Como sugestão de pauta, o Manual recomenda que a RED esteja estruturada de forma 

a abordar: (a) principais resultados, próximos passos, riscos e problemas das iniciativas 

estratégias em andamento; (b) análise dos resultados dos indicadores estratégicos; (c) 

definição e acompanhamento de planos de ações para iniciativas e indicadores estratégicos; 

(d) avaliação sobre a requalificação (inclusão ou exclusão) de iniciativas estratégicas; e (e) 

assuntos estratégicos a serem apresentados na Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE). 

A comunicação dos atos e decisões da RED obedece ao mesmo regramento já previsto 

na RAE, sendo que suas informações inicialmente são recebidas pela Estrutura de Apoio do 

Comitê Estratégico - que será o responsável por consolidar as informações e elaborar o 

Relatório Estratégico Mensal para enviar ao Comitê Estratégico. 

Na sequência da Portaria nº 759/2018, a Portaria nº. 1583/201878 estabeleceu diretrizes 

para o aperfeiçoamento do Modelo de Governança do DNIT, instaurando o Comitê de 

Assessoramento a sua Diretoria Colegiada e instituindo, portanto, o Comitê de Governança 

com a finalidade de assessorar a Diretoria nos assuntos relacionados às boas práticas de 

governança. 

Marca, portanto, o início de uma nova fase para a governança do DNIT, com o 

estabelecimento de comitê próprio renovado e específico para o tema que, por sua natureza 

consultiva, deverá ter pleno conhecimento das políticas e processos do Órgão, observando 

seus níveis de governança e adotando as melhores práticas. 

O Comitê teve seu regimento interno estabelecido pelo Anexo I da Portaria nº. 

1538/2018, fixando sua organização, funcionamento e estruturas de apoio, conforme 

observado o Regimento Interno do DNIT, nos termos do que a seguir se descreve. Ao 

assessorar as deliberações da Diretoria do DNIT sobre suas questões de governança, segundo 

o anexo I o Comitê deve: 

(a) promover e observar o objeto social do DNIT; (b) zelar pelos interesses 

dos cidadãos, sem perder de vista as demais partes interessadas; (c) zelar 

pela perenidade do DNIT; (d) zelar e assessorar para que as boas práticas de 

 
77 Importante notar que todos os Comitês e instâncias deliberativas instituídas pelo DNIT contam com as 

chamadas “estruturas de apoio” responsáveis por cuidar de formalidades, como elaboração de atas, atinentes a 

cada uma das reuniões. 

78 Esta Portaria revogou a Portaria nº. 169, de 24 de outubro de 2017, publicada no Boletim Administrativo 

DNIT nº. 205.  
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governança sejam efetivamente implementadas; e (e) prevenir e administrar 

situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões de maneira 

a sempre prevalecer o interesse do DNIT. (BRASIL, 2018, online) 

Segundo o mesmo anexo I o Comitê é competente para: 

(a) assegurar e orientar o comprometimento com a implementação de boas 

práticas de governança em posições de liderança; (b) revisar a relevância 

individual de cada comitê, e a eficácia dos mecanismos de governança do 

órgão; (c) garantir apropriada orientação e desenvolvimento profissional da 
Diretoria Colegiada; (d)  articular papéis e responsabilidades para a Diretoria 

Colegiada e demais instâncias da Alta Administração, além de recomendar 

quaisquer ajustes necessários nas práticas de governança; (e) garantir 
eficiência e desenvolvimento contínuo para a Diretoria Colegiada em relação 

às boas práticas de governança; (f) recomendar políticas e processos 

designados à Diretoria Colegiada para que haja uma governança eficiente e 
efetiva; (g) garantir que as boas práticas de governança estejam sendo 

adotadas pelas instâncias de governança; (h) convocar, instalar e presidir as 

reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de Governança; (i) aprovar a 

pauta de reunião do Comitê de Governança; (j)  fazer distribuir, de acordo 
com os assuntos a serem tratados, a documentação a ser submetida a exame 

do Comitê de Governança, designado, quando for o caso, os relatores; (k) 

convidar para participar das reuniões do Comitê de Governança, com direito 
a voz e sem direito a voto, servidores do DNIT, representantes de entidades 

públicas ou privadas, assessoramento aos trabalhos; (l) encaminhar ao 

Conselho de Administração e/ou à Diretoria do DNIT matérias que 

dependam de aprovação ou conhecimento dessa(s) instância(s); e (n) manter 
o Comitê de Governança informado do andamento de matérias 

encaminhadas para aprovação. (BRASIL, 2018, online) 

O Comitê é composto pelo seu presidente, seus membros e pela sua estrutura de apoio, 

sendo o presidente competente por convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê; a 

provar suas pautas de reunião; encaminhar ao Conselho de Administração e/ou a Diretoria do 

DNIT matérias que dependam de sua aprovação ou conhecimento; e manter o Comitê 

informado das matérias que estão sendo aprovadas. Aos membros cabe comparecer às 

reuniões, mantendo sigilo do que for considerado sigiloso; propor à Secretaria dos Comitês – 

e ao próprio presidente – pautas e/ou reuniões extraordinárias e desenvolver as atividades que 

lhe são estabelecidas como membros.  

À estrutura de apoio do Comitê, como o próprio nome diz, compete todos os atos que 

assegurem sua funcionalidade efetiva, como a consolidação de atas, relatórios e informações, 

e o suporte ao Comitê nos processos de suporte e implementação da governança do DNIT. 

Tais estruturas, bem como a secretaria do Comitê de Governança ficam lotadas na DIREX, 

sendo o Escritório de Gestão Estratégica – EGE/DIREX, o responsável por exercer todas as 
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atividades previstas para a estrutura de apoio e secretaria do Comitê. As atividades do Comitê 

serão reportadas para a Diretoria Colegiada do DNIT. 

A composição do Comitê de Governança se dá por sete membros, todos com mandato 

de 2 (dois) anos e sendo permitida a recondução, conforme apresentamos na Figura 4. O 

documento básico para validar a participação de tais membros no Comitê é a assinatura de 

termo de posse. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, suas funções 

serão exercidas por interino externo designado em portaria específica de substituição de 

Diretores. O mesmo se dará para os membros, a depender do cargo ocupado. 

Figura 4: Organograma do Comitê de Governança e sua composição 

 

   Fonte: elaboração própria. 

As reuniões ordinárias do Comitê de Governança ocorrerão trimestralmente na sede do 

DNIT. As reuniões extraordinárias ocorrerão mediante convocação prévia, trimestralmente de 

forma ordinária e por convocação quando de forma extraordinária. Normalmente, elas terão 

duração de 3 (três) horas, podendo ser estendidas. E elas serão secretariadas por um membro 

da estrutura de apoio do Comitê. Importante notar que o calendário das reuniões deve ser 

proposto pelo Presidente do Comitê no início de seu exercício, sendo que a primeira deverá 

em ocorrer até 30 (trinta) dias após iniciado o exercício.  
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O Presidente deverá incluir no calendário reuniões ou sessões destinadas à avaliação 

de sua gestão. As reuniões somente se instalarão com a presença da maioria dos membros em 

exercício. E aos quais a cada um é conferido um voto. Participantes externos podem ser 

incluídos para tratar de assuntos técnicos, dar informações, ou prestar esclarecimentos. 

Segundo a Portaria 1538/2018, a pauta do Comitê de Governança será composta por, 

no mínimo, os seguintes assuntos, os quais não são, no entanto, de avaliação obrigatória em 

cada reunião:  

(a) status da implementação de boas práticas de governança; (b) atualização 
e conformidade da estrutura de governança às boas práticas de governança; 

(c) análise do regimento interno das instâncias da estrutura de governança; 

(d) fomento dos conceitos de boas práticas de governança; (e) revisão, 

adaptação e atualização dos papéis e responsabilidades das instâncias de 
governança; (f) atualização, recomendação e conformidade das políticas e 

processos das instâncias de governança; (g) aderência das boas práticas de 

governança nas estruturas da Alta Administração; (h) conformidade, tratativa 
e escalação de conflitos de interesses à Diretoria Colegiada; (i) 

aperfeiçoamento do Modelo de Governança do DNIT; (j) definição e 

conformidade dos critérios para alçadas de aprovação;  (k) adequação e 

conformidade das políticas e processos para segregação de funções; e (l) 

relatório de governança. (BRASIL, 2018, online). 

Contendo os assuntos a serem discutidos pelo Comitê de Governança, a pauta deverá 

ser enviada a todos com, no mínimo, 08 (oito) dias de antecedência da reunião de referência. 

Para as reuniões extraordinárias, dada sua urgência, o Presidente definirá o prazo mínimo para 

a convocação. 

A ordem da reunião será basicamente: (1) abertura da sessão; (2) prestação de 

esclarecimentos iniciais pelo Presidente; (3) leitura sucinta da ordem do dia; (4) apresentação, 

discussão, encaminhamento de propostas e votação dos assuntos da ordem do dia, seguindo a 

ordem proposta pelo presidente; e, (5) apresentação de proposições, pareceres e comunicação 

de membros. Encerradas as discussões, (6) será colhido o voto de cada um dos membros, ao 

qual o desempate compete ao Presidente em seu voto de qualidade. As matérias e deliberações 

das reuniões serão lavradas em atas e publicadas. 

Por fim, os cargos do Comitê de Governança poderão ficar vacantes seja por 

destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidade, perda do mandato ou 

outras hipóteses previstas em lei. Caso não justifique sua ausência, o membro que não 

participar de três reuniões extraordinárias consecutivas, perderá o cargo, o qual ficará vacante. 

Nesses casos, um novo membro será eleito de acordo com o processo de nomeação. Todas as 
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dúvidas e solicitações de informações dos membros do Comitê deverão ser enviadas ao 

Diretor Geral do DNIT. 

Na mesma linha da Portaria nº 1538/2018 e no âmbito desta ação de aprimoramento 

dos mecanismos de governança do DNIT, a Portaria nº. 1541/2018, publicada pela Diretoria 

Colegiada do DNIT79 instituiu o Comitê Estratégico para assessorar a Diretoria nos assuntos 

relacionados à elaboração, revisão, monitoramento, controle e gestão da estratégia 

organizacional do DNIT, na qual se enquadra toda sua estrutura de governança. 

Assim como o Comitê de Governança, o Comitê Estratégico deve ter pleno 

conhecimento das missões, visão e valores do Órgão e deve zelar pelo seu aprimoramento. 

Este Comitê teve seu regimento interno estabelecido no Anexo I da Portaria nº 1541/2018 de 

modo a fixar sua organização, funcionamento e estruturas de apoio, observado o Regimento 

Interno do DNIT: 

[ao assessorar as deliberações da Diretoria Colegiada sobre suas 

questões estratégicas, o Comitê Estratégico deve] (a) promover e 

observar o objeto social do DNIT; (b) zelar pelos interesses dos cidadãos, 

sem perder de vista as demais partes interessadas; (c) zelar pela perenidade 
do DNIT; (d) zelar e assessorar para que as boas práticas de governança 

sejam efetivamente implementadas; e (e) prevenir e administrar situações de 

conflito de interesses ou de divergência de opiniões de maneira a sempre 

prevalecer o interesse do DNIT. (BRASIL, 2018, Cf. Anexo A) 

O Comitê Estratégico é competente, portanto, para:  

(a) suportar a realização da Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE) com 

a prerrogativa de oferecer elementos técnicos para as decisões; (b) orientar a 

Diretoria Colegiada do DNIT na elaboração de eventuais revisões do seu 

planejamento estratégico; (c) acompanhar e monitorar a execução do 
planejamento estratégico do DNIT; (d) desenvolver relatórios periódicos de 

análise estratégica e submeter à Diretoria Colegiada do DNIT; (e) propor à 

Diretoria Colegiada, sempre que julgar necessário, alterações de diretrizes 
estratégicas contidas no planejamento estratégico, para que esta sempre, que 

julgar necessário encaminhe ao CONSAD; (f) avaliar periodicamente os 

resultados do planejamento estratégico, reportando-os à Diretoria Colegiada; 
(g) contribuir constantemente para o desenvolvimento de estratégias de 

inovação de desenvolvimento do DNIT; (h) assessorar nos processos de 

monitoramento e direcionamento da estratégia corporativa; e (i) ser 

responsável por transferir conceitos, valores e crenças estratégicas aos 

membros da alta administração. (BRASIL, 2018, Cf. Anexo A) 

 
79 Esta Portaria revogou a Portaria nº. 2.213, de 16 de novembro de 2017. 
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O Comitê Estratégico é composto pelo seu presidente, seus membros e sua estrutura de 

apoio, sendo o presidente competente por (a) convocar, instalar e presidir as reuniões, (b) 

aprovar suas pautas de reunião, (c) distribuir aos relatores os assuntos tratados, (d) convidar 

servidores do DNIT ou terceiros para participar das reuniões do Comitê e para assessorarem 

nos trabalhos, (e) encaminhar ao Conselho de Administração e/ou à Diretoria do DNIT 

matérias que dependam  da aprovação e ou conhecimento desses últimos, (f) manter o Comitê 

Estratégico informado das matérias encaminhadas para aprovação, e (g) participar da Reunião 

de Alinhamento Estratégico (RAE) – com a prerrogativa de oferecer elementos técnicos para 

a decisão. Aos membros cabe (a) comparecer as reuniões, mantendo sigilo do que for 

considerado sigiloso, (b) propor à Secretaria dos Comitês e seu presidente pautas e/ou 

reuniões extraordinárias, e (c) desenvolver as atividades que lhe são estabelecidas.  

Nos exatos moldes do Comitê de Governança, cabe à Estrutura de Apoio do Comitê 

Estratégico (a) todos os atos que assegurem sua funcionalidade efetividade, como 

consolidação de atas, relatórios e informações, e (b) suporte ao Comitê. Tais estruturas, bem 

como a secretaria do Comitê de Governança ficam lotadas na DIREX, sendo o Escritório de 

Gestão Estratégica – EGE/DIREX o responsável por exercer todas as atividades previstas para 

a estrutura de apoio e secretaria do Comitê. As atividades do Comitê serão reportadas para a 

Diretoria Colegiada do DNIT. 

A estrutura do Comitê Estratégico segue os mesmos moldes estruturais do Comitê de 

Governança, sendo dispensável, portanto, descrevê-los. A pauta do Comitê Estratégico será 

composta por, no mínimo, os seguintes assuntos, os quais não são, no entanto, de avaliação 

obrigatória em cada reunião:  

(a) formulação, tradução, monitoramento e controle, revisão e comunicação 

da estratégia; (b) avaliação das diretrizes estratégicas do DNIT; (c) possíveis 

melhorias e adaptações no processo de gestão estratégica; (d) andamento das 

ações e iniciativas estratégicas previstas no Planejamento Estratégico; (e) 
análise dos resultados dos Indicadores estratégicos e atingimento de metas; 

(f) acompanhamento dos objetivos estratégicos; (g) definição e 

acompanhamento de plano de ações; e (h) conceitos, valores e crenças 

estratégicas. (BRASIL, 2018, online) 

Analisadas as Portarias nº 1538/2018 e 1541/2018, percebemos que ambos os Comitês 

– de Governança e Estratégico – foram reestruturados de forma idêntica, funcionando como 

espelhos na estrutura de governança do DNIT. Possuem a mesma estrutura e mesmo 



 
 

 

 

99 
 

mecanismo de funcionamento, sendo diferentes apenas em suas competências e atribuições 

essenciais; mas, são pareados e complementares em sua ação.  

As Portarias nº 6292/2018 e 6299/2018 serviram como atos administrativos, no 

sentido de operacionalizar a estrutura proposta e superar os atos vigentes em 201780. Ambas 

possuem como objetivo manter atualizadas (a) as informações sobre as iniciativas estratégicas 

(Portaria 6292/2018) e ao acompanhamento dos indicadores estratégicos do DNIT (Portaria 

6299/2018), e estabelecer diretrizes para a gestão das referidas informações.  

Para tanto, foram listados em seus Anexos I os servidores responsáveis pela gestão e 

fornecimento de dados ao EGE para o subsídio das Reuniões de Alinhamento Estratégico 

(RAE) e Reuniões do Comitê Estratégico. 

As informações em questão deverão (a) ser solicitadas mensalmente pelo EGE, pelo 

Sistema Eletrônico de Processos (SEI) e (b) ser enviadas pelos responsáveis até o dia 05 

(cinco) de cada mês. O Comitê Estratégico tem a responsabilidade de avaliar e deliberar as 

ações de andamento das Iniciativas Estratégicas e demais assuntos do Órgão. 

Em 2019, após o Ministério da Infraestrutura (MINFRA) ter editado a Portaria nº 

542/201981 , o DNIT, por sua Diretoria Colegiada, em 09 de setembro, publicou a Portaria nº 

6.180/201982. Esta portaria diz sobre (a) o planejamento do MINFRA; (b) a formalização do 

novo Mapa Estratégico do Ministério de Infraestrutura de 08 de abril de 2019; (c) o atual 

modelo de governança do DNIT; (d) a interação entre a governança corporativa do DNIT e a 

necessidade de modernização do atual planejamento estratégico; e (e) do estabelecimento de 

rotinas e instrumentos de acompanhamento e gestão dos resultados: priorização das ações e 

disseminação do DNIT de seus objetivos estratégicos (iniciativas e indicadores) e 

responsabilização para instituir o  planejamento estratégico para o período de 2019-2022. 

Tal planejamento concretiza a missão primordial do DNIT, qual seja a de 

“implementar a política de infraestrutura de transportes terrestres e aquaviários, contribuindo 

 
80 Estas Portarias revogaram a Portaria nº. 2.112, de 16 de novembro de 2017. Cf. Portaria 6.292/2018 

Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/documentos-

referenciais/portarias_6292_e_6299.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2020; e a Portaria 6.299/2018 Disponível em: 

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/documentos-

referenciais/portarias_6292_e_6299.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2020. 

81 Dispõe sobre o planejamento estratégico no âmbito do próprio Ministério e suas entidades vinculadas para o 

período de 2019 a 2022. Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-542-de-30-de-agosto-de-

2019-213804624>. Acesso em: 18 jul. 2020. 

82 Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-542-de-30-de-agosto-de-2019-213804624>. 

Acesso em: 18 jul. 2020. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-542-de-30-de-agosto-de-2019-213804624
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-542-de-30-de-agosto-de-2019-213804624
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para o desenvolvimento sustentável do país”. Com a pretensão do Órgão por ser reconhecido 

em até 2022 pela sua gestão de excelência. 

O DNIT, portanto, deverá (i) abranger pelo menos um indicador de desempenho para 

cada objetivo estratégico do Órgão83; (ii) estipular metas associadas aos indicadores de 

desempenho (estratégico); e (iii) gerar e manter iniciativas   para o atendimento e suporte aos 

objetivos estratégicos e metas fixadas. Essas iniciativas, metas e indicadores estratégicos 

deverão ser monitorados, avaliados e revistos periodicamente, com o fim de identificar e 

antecipar estratégias e necessidades institucionais, possibilitando uma atuação proativa no 

processo de construção do DNIT.  

Cabe à DIREX, como órgão central da estrutura de governança do Órgão, direcionar e 

operacionalizar o Planejamento Estratégico Institucional (o qual se aplica à sede do DNIT e 

suas unidades descentralizadas) por meio de indicadores, metas e iniciativas estratégicas, 

assim como fazer do referido planejamento e seu acompanhamento periódico objeto das 

Reuniões de Diretoria Colegiada ou Reuniões de Alinhamento Estratégico do DNIT.  

Indiretamente relacionado ao modelo de governança do Órgão, mas fundamental ao 

seu planejamento estratégico e sua organização estrutural e institucional, o Decreto nº. 

10.367, de 22 de maio de 202084 alterou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos 

cargos em comissão e funções de confiança do DNIT, remanejando-os e transformando-os. 

Para os objetivos desde estudo, importa notar que se criou uma nova coordenação geral de 

modernização e gestão estratégica no DIREX; e que o EGE a ser estruturado na forma de uma 

coordenadoria do DNIT, mesmo que, segundo informações trazidas pelo próprio Órgão, tenha 

inalteradas sua competência e função. 

 
83 Nos termos do Anexo I da referida Portaria nº. 6180/2019 são objetivos estratégicos do DNIT para 2019/2022: 

“a. Nível de atuação da estratégia: Resultados para a Sociedade Tema: Satisfação do usuário – Objetivo 1: 

Elevar o nível de serviços das vias de transporte; Objetivo 2: Planejar a ampliação da malha viária. Tema: 

Segurança – Objetivo 3: Contribuir para a segurança dos usuários. Tema: Qualidade – Objetivo 4: Assegurar a 

manutenção das vias de transporte. b. Nível de atuação da estratégia: Foco de Atuação Tema: Integração – 

Objetivo 5: Aprimorar o planejamento integrado; Objetivo 6: Fortalecer o Relacionamento Institucional. Tema: 
Eficiência – Objetivo 7: Assegurar a celeridade e qualidade nas fiscalizações e contratações. Tema: Gestão – 

Objetivo 8: Aprimorar a gestão física, financeira e a qualidade das obras e serviços; Objetivo 9: Aprimorar a 

gestão socioambiental. c. Nível de atuação da estratégia: Processos Internos Tema: Governança – Objetivo 

10: Aperfeiçoar a governança, a integridade e a gestão estratégica. Tema: Informações – Objetivo 11: Otimizar 

a gestão das informações. Tema: Pessoas – Objetivo 12: Desenvolver as competências organizacionais”. 

(Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/documentos-

referenciais/portarian6180_09set19_planejamentoestratgicodnit20192022.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2020. Itálico 

nosso, grifo nosso). 

84 Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.367-de-22-de-maio-de-2020-258114542>. 

Acesso em: 18 jul. 2020.  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.367-de-22-de-maio-de-2020-258114542
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Em junho deste mesmo ano, foram instituídas Portarias85 que dispuseram da nomeação 

de servidores para o exercício dos cargos de diretoria e assessoramento no Órgão, alterando 

sobremaneira sua matriz decisória: desde sua Diretoria Geral, passando pela própria DIREX, 

até suas coordenadorias específicas, unidades de assessoria e superintendências regionais. 

Nota-se assim, o ano de 2020 como relevante sob a ótica da gestão estratégica do DNIT e, 

consequentemente, de seu planejamento e governança. 

4.2. Análise de stakeholders  

O propósito dessa seção é mapear os stakeholders que afetam a governança pública no 

DNIT. Na definição de Freeman (apud VIEIRA; COSTA; BOAVENTURA, 2011), 

stakeholder é “qualquer grupo ou pessoa cujos interesses podem afetar ou ser afetados pelas 

realizações dos objetivos de uma organização”. Por “afetar” se compreende ações amplas 

como “impactar, influenciar e interagir”, mas também relações específicas como 

“responsabilizar, apoiar e depender” (VIEIRA; COSTA; BOAVENTURA, 2011, p.4).  

A primeira etapa do mapeamento foi identificar os stakeholders mais relevantes à 

implementação da governança pública no DNIT. Ressalta-se que a intenção não foi explorar 

todos os stakeholders, mas se ater a matéria da governança pública, ainda que se considerem 

temas de contato – como gestão de riscos e integridade.  

A segunda etapa diferenciou os stakeholders por características semelhantes, sendo 

possível categorizá-los para uma análise mais nítida. Foram identificadas quatro áreas de 

concentração, considerando o relacionamento com a governança do órgão: (i) stakeholders 

externos; (ii) stakeholders externos de apoio à governança; (iii) stakeholders internos de 

governança e (iv) stakeholders internos de apoio à governança ao DNIT. Esta categorização 

baseou-se no Referencial Básico de Governança do TCU (TCU, 2014). 

No terceiro momento se verificou as relações entre os stakeholders, suas motivações e 

os recursos (financeiros, simbólicos, experimentais e legais) disponíveis a eles para afetar a 

governança pública no DNIT (VIEIRA; COSTA; BOAVENTURA, 2011). 

Em relação a última etapa, consideramos a tipologia desenvolvida por Mitchell, Agle e 

Wood, na qual os atributos de poder, legitimidade e urgência são verificados para determinar 

 
85 Dentre elas a Portaria nº 3.513/2020.  Disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/diarios/302471657/dou-

secao-2-17-06-2020-pg-34>. Acesso em: DD mmm. 2020; e a Portaria nº 3.525/2020. Disponível em: < 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.525-de-16-de-junho-de-2020-261936298>. Acesso em: 03 de 

agosto 2020. 
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o grau de saliência do stakeholder (apud SARTURI; PINTO; KLEIN, 2018). A seguir 

apresentaremos cada um dos atributos relacionados com a governança pública no DNIT. 

Os atributos de poder referem-se aos recursos à disposição do stakeholder para afetar 

a governança da autarquia. Os autores Sarturi, Pinto, Klein (2018) dividem o poder em três 

dimensões: coercitivo, utilitário e normativo. O poder coercitivo refere-se aos instrumentos 

de imposição que os atores possuem para exigir a implementação da governança ou, vista de 

ângulo oposto, ao poder de alguns atores para criar obstáculos a governança no órgão. O 

poder utilitário traduz-se nos recursos financeiros e materiais de stakeholders para direcionar 

o modelo de governança proposto. Por fim, o poder normativo dialoga com a simbologia do 

constrangimento: há stakeholders que podem causar danos na reputação do DNIT, forçando-o 

a adotar medidas de governança pública. 

Considera-se que o stakeholder possui legitimidade para se relacionar com a 

governança do DNIT, nos casos em que demonstra ocupar um sistema de “normas, valores, 

crenças e definições” (SARTURI; PINTO; KLEIN, 2018, p. 9). É relevante reiterar que não é 

sempre um ambiente de certeza, normatizado, mas também de ações desejadas, adequadas por 

estarem inseridas no sistema. A legitimidade é uma condição que aumenta a estabilidade e 

compreensão da parte interessada e de suas demandas pelo gestor da governança. As ações do 

stakeholder com legitimidade são mais dignas, significativas, previsíveis e confiáveis 

(SUCHMAN, 1995 apud SARTURI; PINTO; KLEIN, 2018). 

A urgência é aferida pelos elementos (a) tempo de resposta e (b) criticidade, ou seja, 

respectivamente, a prioridade que o DNIT concede ao responder às exigências de um 

stakeholder (privilegiando a atenção às suas necessidades em detrimento de outro ator), e o 

grau de importância concedida pelo órgão às determinadas reivindicações. Neste caso, o 

presente estudo limita-se a analisar a urgência de modo genérico, sem adentrar em cada uma 

das demandas. 

Conforme observamos no Gráfico 1, os três atributos “poder, legitimidade e urgência”, 

relacionados ao perfil de atuação dos stakeholders, formam no Diagrama de Vein idealizada 

por Mitchel, Agle, Wood (1997), um enquadramento dos atores que afetam a organização, 

conforme a quantidade e aspectos das combinações, configurando saliência de grau baixo, 

médio e alto.  
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Gráfico 1: Perfil dos Stakeholders por combinação de atributos 

 

   Fonte: MITCHELL, AGLE & WOOD (1997, p. 874). 

O stakeholder com baixa saliência, ou latente, é o que possui apenas um atributo: se 

contido apenas na esfera do “Poder”, ele é denominado adormecido; na esfera da 

“Legitimidade” é discreto; e na esfera da “Urgência”, ele é categorizado como exigente.  

As combinações de dois atributos resultam em saliências médias, ou expectantes, da 

seguinte forma: “Poder” e “Legitimidade” geram um stakeholder dominante; “Legitimidade e 

Urgência” resultam em atores categorizados como dependentes; e stakeholders categorizados 

como perigosos são os que possuem atributos de “Urgência e Poder”. Por fim, os stakeholders 

que possuem os três atributos são denominados como definitivos e tem maior importância 

para o gestor que implementa a política de governança, por isso são considerados de saliência 

alta.  

4.2.1 Stakeholders externos 

Na análise realizada pela observação dos materiais de pesquisa coletados e gerados 

acerca do DNIT, observamos a presença de alguns stakeholders externos ao Órgão, que 

dividimos em três grupos: (1) Sociedade, (2) Ministério da Infraestrutura e (3) Presidência da 

República. Nesta seção falaremos sobre o papel de cada um desses grupos e sua influência e 

interrelação com o DNIT, à luz da tipificação do conceito poder em três dimensões: 

coercitivo, utilitário e normativo (SARTURI; PINTO; KLEIN, 2018). 
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 Quanto à implementação da governança no DNIT, a Sociedade se filia mais ao poder 

normativo do que o coercitivo e utilitário. Isso porque sua influência no órgão não é exercida 

diretamente (como as escolhas de diretores, participação orçamentária direta ou a realização 

de audiências públicas). Assim, ela exerce uma pressão simbólica que repercute no órgão de 

forma muito difusa.  

Espera-se que, com o aumento da discussão do tema de governança pública em várias 

instâncias, o DNIT se veja obrigado a enfrentar o problema da transparência, tornando-se 

mais accountable, íntegro e eficiente. Considerando o princípio da supremacia do interesse 

público, pelo qual o interesse do administrador é subordinado ao interesse da coletividade 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2014), a legitimidade da sociedade como stakeholder do DNIT 

é patente.  

Quanto ao atributo da urgência pode-se analisar sob dois aspectos. De um lado a 

Ouvidoria86, o Portal da Transparência (incluindo o Serviço de Informação ao Cidadão87) e 

Portal do Cidadão DNIT88, ambos portais regulados pela Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011), que exige resposta às solicitações no prazo legal.  

De outro lado, as demandas da sociedade são difusas e intermediadas por uma séria de 

instâncias, sendo difícil precisar se as respostas do DNIT correspondem aos desejos da 

sociedade. Portanto, pode-se avaliar que o grau de saliência do stakeholder “sociedade” ainda 

é latente, concentrado principalmente na Legitimidade e denominado “discreto”, na 

categorização de Mitchel, Agle e Wood (op. cit.). 

O Ministério da Infraestrutura (MINFRA) é o órgão ao qual a autarquia está vinculada 

(artigo 31 da Lei 10.233/2001). Portanto, a legitimidade de suas ações em relação a 

implementação da governança é pertinente. Do mesmo modo, a urgência de resposta atinge o 

 
86 As Ouvidorias de órgãos públicos são regulamentadas pela Lei 13.460/2017, que prevê outras formas de 

“participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos” (artigo 1, caput). No site 

específico DNIT é possível verificar canais de atendimento. Cf. Informações sobre a Ouvidoria no site do DNIT. 

Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/orgaos-vinculados/ouvidoria>. Acesso em: 28 jul. 

2020.  

87 A Lei n 12.5272011 regulou o acesso à informação dos órgãos públicos, determinando a obrigatoriedade da 

divulgação das informações públicas como regra e o estabelecimento do serviço para que o cidadão possa obter 

resposta de dados públicos. O portal de Acesso à Informação do DNIT não traz relatórios e levantamentos sobre 

o acesso de dados públicos. Cf. <https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

Também é relevante citar os instrumentos criados para transparência pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

Complementar nº 101/2000, como o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 

Fiscal (artigo 48, da citada Lei). 

88 O Portal do Cidadão é um aplicativo que possibilita o acompanhamento dos contratos de construção 

rodoviária. Cf. <http://servicos.dnit.gov.br/portalcidadao>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/orgaos-vinculados/ouvidoria
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao
http://servicos.dnit.gov.br/portalcidadao
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nível mais alto da autarquia, fazendo com que o DNIT implemente a governança seguindo as 

diretrizes do MI. Considerando a tipologia disposta no Gráfico 1, os poderes coercitivo e 

utilitário são patentes na relação do MI como stakeholder: há medidas drásticas para o órgão 

ministerial forçar a autarquia a realizar seus desígnios – como a troca completa da diretoria89 e 

a baliza de seu orçamento 90. A saliência é muito alta, pois se trata de um stakeholder 

“definitivo” do DNIT. 

O MINFRA é o departamento do Poder Executivo Federal que articula a gestão de 

trânsito e transporte no território nacional. E ele corresponde ao stakeholder “Presidência da 

República”. Se o órgão da administração direta é classificado como stakeholder “definitivo” 

compreende-se que a Presidência da República também se caracteriza desta forma. Registra-

se que os Diretores do DNIT são indicados pelo MINFRA, mas nomeados pelo Presidente. 

4.2.2 Stakeholders externos de apoio à governança 

Na análise realizada pela observação dos materiais de pesquisa coletados e gerados 

acerca do DNIT, observamos a presença de alguns stakeholders externos ao Órgão que são de 

apoio à governança, que dividimos em três grupos: (1) Congresso Nacional (CN), (2) TCU e 

(3) Controle Social Organizado (CSO). Daremos continuidade nesta seção do diálogo acerca 

do papel de cada um desses grupos e sua influência e interrelação com o DNIT, à luz da 

tipificação do conceito poder em três dimensões: coercitivo, utilitário e normativo 

(SARTURI; PINTO; KLEIN, 2018). 

O Congresso Nacional é um ator “definitivo” na construção da política de governança 

do DNIT, pois suas funções típicas são: (i) controle externo, pela fiscalização dos órgãos da 

administração indireta91, com o auxílio do TCU; e (ii) a aprovação de todo o aparato legal que 

subsidiará a política de governança. A urgência, a legitimidade e o poder deste stakeholder 

externo são explícitos. Especificamente quanto ao poder coercitivo, a lei de criação do DNIT 

prevê92, que compete ao Senado Federal aprovar individualmente cada nomeação de direção 

do órgão. 

 
89 Artigo 88 da Lei 10.233/2001. 

90 O DNIT deve submeter anualmente ao MINFRA sua proposta orçamentária, conforme artigo 98 da Lei 

10.233/2001. 

91 Artigo 71 da Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

92 No artigo 88-A da Lei nº Lei 10.233/2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm>. Acesso em: 28 jul. 2020. 
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O Tribunal de Contas da União é o órgão que auxilia o Congresso Nacional no 

controle externo da administração pública federal – nos aspectos financeiro, orçamentário, 

operacional e patrimonial93. Suas atividades principais são (a) julgar as contas e (b) realizar 

auditorias nos órgãos, gerando levantamentos e relatórios sobre governança no setor público. 

O TCU, portanto, integra um sistema que lhe concede ampla legitimidade para atuar 

preventivamente, além de poder atuar de forma corretiva, obrigando que o órgão atue de 

determinado modo, com ameaças de sanções. Pelo exposto, o TCU é stakeholder “definitivo”, 

possuindo poder, legitimidade e urgência. 

O terceiro grupo que identificamos como stakeholder externo de apoio à governança é 

o que intitulamos com o rótulo “Controle Social Organizado” (CSO). Ele se refere a 

sociedade investida de poder e que atua especificamente no monitoramento, fiscalização e 

construção da governança no DNIT (CGU, 2008). Essa sociedade investida de poder é um 

segmento específico da sociedade civil geral. Em grosso modo, podemos apontar alguns dos 

atores sociais que exercem um papel importante como CSO: o IBGC, a ENAP, o Instituto 

Publix (IP) e os grupos de pesquisadores vinculados ao universo acadêmico.  

Algumas ferramentas de controle social previstas na legislação são: (i) as audiências 

públicas94, que visam ouvir as pessoas afetadas pela política95, e (ii) as consultas públicas de 

informações96. O Controle Social Organizado detém a legitimidade da sociedade com a 

urgência de uma atuação dirigida, contudo, dispondo de um poder difuso (talvez apenas o 

poder utilitário, de constrangimento simbólico). Portanto, é um stakeholder “dependente” em 

relação à política de governança pública, com nível de saliência expectante. 

 
93 Artigo 71, caput e inciso IV da Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

94 Previstas na legislação de processo administrativo (Lei nº 9.784/1999, artigo 32 – Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm>. Acesso em: 28 jul. 2020) e na Lei de Licitações e 
Contratos (Lei nº 8.666/1993, artigo 39 – Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 28 jul. 2020). 

95 Em consulta à seção do site do DNIT sobre audiências públicas, verificamos que, desde 2014, foram 

realizadas audiências relacionadas apenas às questões de licitações e contratações de obras públicas. O DNIT 

não utilizou o instrumento para outros propósitos, nem mesmo para discutir sua governança. Disponível em: 

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/audiencias-publicas-nb0-02>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

96 Previstas no artigo 31 da Lei nº 9.784/1999. Até o momento, as consultas públicas da DNIT estão vinculadas 

apenas à Metodologia de Engenharia Consultiva em Gestão Ambiental de Obras Rodoviárias, sem qualquer 

relação com a governança e ao planejamento estratégico do órgão. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-

br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/audiencias-publicas-nb0-02
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas
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4.2.3 Stakeholders internos 

Com a análise dos materiais de pesquisa coletados e gerados, observamos ainda a 

presença de stakeholders internos ao DNIT, que dividimos em sete grupos: (1) o CONSAD; 

(2) a Diretoria Colegiada (DICOL); (3) a Diretoria-Geral; (4) a Diretoria Executiva; (5) as 

Diretorias “em geral”; (6) as Superintendências Regionais e Administrações Hidroviárias; e 

(7) os Servidores. 

Daremos continuidade nesta seção ao diálogo acerca do papel de cada um desses 

grupos e sua influência no DNIT, à luz da tipificação do conceito poder em três dimensões: 

coercitivo, utilitário e normativo (SARTURI; PINTO; KLEIN, 2018). Importante frisar que 

esses grupos internos de stakeholders não são diretamente os grupos de apoio à execução da 

governança, atuando de modo geral e não aplicado. 

O CONSAD é o stakeholder “definitivo” com maior poder de deliberação dentro do 

DNIT. O exercício da administração superior do DNIT é de sua competência: destacando-se a 

aprovação das diretrizes do planejamento estratégico, a definição e a supervisão de planos e 

programas de trabalho, a aprovação do plano anual e demais pontos elencados no Regimento 

Interno da autarquia97. Assim, notamos que o CONSAD abrange as três concepções de poder 

apres entadas na tipologia utilizada dos aspectos do poder (coercitivo, utilitário e simbólico). 

Soma-se que ele é o ator mais legítimo para direcionar mudanças na instituição; e seus 

direcionamentos gozam de urgência máxima.  

Desta forma, a construção de um programa de governança no DNIT necessita do apoio 

direto do CONSAD. Vale ressaltar que sua composição abrange membros externos à 

instituição, inclusive de outros Ministérios – como é o caso dos representantes do Ministério 

da Economia, permitindo também que esses atuem como controle externo e reverberem 

demandas da sociedade, evitando o insulamento burocrático98. 

Outro stakeholder interno é a Diretoria Colegiada – órgão máximo de execução, 

composto pelos Diretores do DNIT. A DICOL deverá dar materialidade às deliberações do 

CONSAD, tanto editando normas, quanto coordenando as ações do DNIT – inclusive em 

 
97 Artigo 11 da Resolução n 26/2016. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-

administracao/consad/resolucoes/RegimentoInternoDNIT2016v3.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2021. 

98 O “insulamento burocrático” é um “fenômeno pelo qual a burocracia possui um alto grau de independência em 

relação aos controles político ou social.” (LOTTA; OLIVEIRA; CAVALCANTE, 2016, p. 3). 
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relação à elaboração do planejamento estratégico99.  Ademais, a Diretoria Colegiada possui 

toda a sorte de recursos orçamentários e políticos, uma vez que elabora a proposta de 

orçamentária anual, decide sobre a política de gestão de pessoas, aprova os programas de 

desenvolvimento tecnológico. A política de governança do DNIT tem que passar pelo 

convencimento de seus membros – o que denota sua extrema e alta relevância no grau de 

poder, legitimidade e urgência, conforme tipologia analítica adotada nesta pesquisa. 

O terceiro grupo que observamos está no eixo da Diretoria-Geral – órgão ocupado 

pelo dirigente hierarquicamente mais alto do órgão, tanto que é aquele que conduz as reuniões 

da Diretoria Colegiada e possui o voto de qualidade para anular conflitos decisórios. Portanto, 

no que se refere às medidas de governança, esta Diretoria é de central importância decisória. 

Já a Diretoria Executiva (DIREX), atua como o órgão de execução da política de 

governança no DNIT. Mais do que um stakeholder, ela é a proprietária do modelo, e é a 

realizadora da ponte entre os interesses externos e internos, como as determinações superiores 

e atribuições dos demais órgãos da autárquica. No artigo 20 do Regimento Interno100 os 

verbos utilizados pelos incisos que descrevem suas competências deixam claro seu papel de 

gestor de orientar, supervisionar, planejar, orientar, coordenar.  

O quinto grupo que apresentamos consiste nas Diretorias de (a) Administração e 

Finanças (DAF), (b) Planejamento e Pesquisa (DPP) (c) Infraestrutura Rodoviária (DIR), (d) 

Infraestrutura Aquaviária (DIA) e (e) Infraestrutura Ferroviária (DIF). Apesar da DAF ser 

considerada como órgão seccional, e as demais consideradas como órgãos específicos, 

notamos que dentro da estrutura de governança elas desempenham papel similar de transição 

entre a governança e a gestão desempenhada por suas Coordenações específicas.  

Essas Diretorias “em geral” são stakeholders cujo poder varia de tema para tema e de 

caso para caso, pois suas escolhas também políticas, não apenas técnicas, e atemporais. 

Assim, podem ocorrer mudanças nas práticas decisórias que reverberam na construção (ou 

destruição) da governança – a exemplo, a mudança no quadro de Diretor de Infraestrutura 

Ferroviária.  

Em síntese, possuem de fato algum poder normativo (e utilitário, no caso da DAF) e 

urgência relativa ao contexto. Conforme podemos aplicar os stakeholders ao diagrama 

 
99Artigo 12 da Resolução n 26/2016. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-

administracao/consad/resolucoes/RegimentoInternoDNIT2016v3.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

100 Resolução nº 26/2016. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-

administracao/consad/resolucoes/RegimentoInternoDNIT2016v3.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020. 
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idealizado por Mitchell, Agle e Wood (op. cit.), essas Diretorias “em geral” possuem baixa 

latência, saliência discreta, porém com capacidade para implodir iniciativas caso haja 

desalinhamento estratégico ou postura anêmica do Diretor-Geral. 

As Superintendências Regionais e Administrações Hidroviárias são os maiores nós 

institucionais que podem comprometer a implementação de uma governança coorporativa 

única para o órgão. Isso, porque elas são órgãos descentralizados e com estruturas 

administrativas singulares101 que possuem autonomia para executar e implementar as obras de 

infraestrutura e exercer a fiscalização, descolando-se dos órgãos centrais e submetendo-se às 

políticas formuladas pela Direitoria Colegiada102. Além disso, essas Superintendências e 

Administrações setorializadas estão inseridas em um contexto de disputas políticas e de 

recursos com os governos estaduais, sendo que estes atuam para que a infraestrutura ofertada 

pelo DNIT sirva aos seus estados e, por vezes, aos seus interesses pessoais.  

Ressalta-se que em alguns estados da federação praticamente todos os principais 

modais de transporte são federais e dependem da atuação do DNIT; sendo interessante ao 

Governador participar da indicação dos cargos superiores – a fim de garantir uma atuação 

alinhada com os interesses da administração estadual. Da mesma forma que as Diretorias se 

identificam a um atributo desagregador potente, sua saliência é média, pois conjuga poder – 

principalmente local – e legitimidade. É, portanto, um stakeholder “dominante”.  

Por fim, o sétimo grupo que classificamos é referente aos Servidores103. Se analisados 

isoladamente, eles são stakeholders “arbitrários” por possuírem apenas legitimidade para se 

relacionar com a governança do DNIT. Dependendo do caso podem estar muito descolados da 

administração central; em outros, podem formar um grupo que se interessa pelo tema e, por 

isso, produzir pequenas células de governança. De toda forma, para a implementação da 

cultura de governança os Servidores são imprescindíveis. Um corpo técnico convencido pode 

catalisar as estruturas e ser o alicerce necessário à construção e implementação e manutenção 

da governança. 

 
101 Procuradoria Federal Especializada, estruturas subordinadas de Serviço de Cadastro e Licitações, Núcleo de 

Comunicação Social, Finanças, Gestão de Pessoas, Logística e Informática (artigos 141 a 177, da Resolução nº 

26/2006). Cf. Resolução n 26/2016. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-

administracao/consad/resolucoes/RegimentoInternoDNIT2016v3.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

102 Artigos 140, inciso I; 157, inciso I e 172, inciso I do Regimento Interno, Resolução n 26/2016. Disponível 

em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-administracao/consad/resolucoes/Regimento 

InternoDNIT2016v3.pdf>. 

103 Como grupo categórico será referido em inicial maiúscula, de modo a distinguir a categoria do conjunto. 
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4.2.4 Stakeholders internos de apoio à governança 

Por fim, o último grupo que categorizamos consiste nos stakeholders internos de apoio 

à governança ao DNIT. Subcategorizamos este perfil de atores em cinco grupos: (1) Comitês, 

(2) Comissão de Ética, (3) Auditoria Interna, (4) Corregedoria, (5) Procuradoria Federal 

Especializada (PFE). Daremos continuidade nesta seção ao diálogo acerca do papel de cada 

um desses grupos e sua influência no DNIT, à luz da tipificação do conceito de poder em suas 

três dimensões, conforme Sarturi, Pinto, Klein (2018). Importante frisar que esses grupos 

internos de stakeholders internos são grupos de apoio à execução da governança, atuando de 

modo geral, específico e aplicado. 

Os Comitês, de modo em geral, são estruturas que estão presentes na maioria dos 

modelos de governança para assessorar o Conselho de Administração a executar os 

mecanismos da governança pública com liderança, estratégia e controle (TCU, 2014). Eles 

são transversais, abarcando membros da alta cúpula, das médias e baixa burocracias –– e 

stakeholders de fora do órgão – trazendo novas perspectivas de atuação e convencimento.  

Quanto ao atributo de poder, em geral, os comitês são apenas normativos, porque as 

instâncias de alocação de recursos são internas a estrutura do DNIT – reforçando então que a 

tarefa principal dos comitês é de assessoramento e integrativa. Contudo, a fim de implementar 

os princípios da governança pública, é patente os atributos da legitimidade e urgência, 

configurando-se em um ator “Dependente”. 

O segundo grupo corresponde a Comissão de Ética104. Com caráter consultivo, ela 

integra o Sistema de Gestão de Ética (SGE) no âmbito federal105  e tem a função de zelar, 

orientar, julgar, sancionar e emitir pareceres sobre a conduta dos dirigentes e servidores, com 

base no Código de Ética do DNIT106. Nos termos da governança interna, a comissão de ética 

exerce papel similar ao dos Comitês: é mecanismo integrador, com a incumbência de manter 

o comportamento dos servidores condizente com a cultura do órgão. Desta forma, a comissão 

de ética é stakeholder de média saliência “Dependente” (legitimidade e urgência). 

 
104 Portaria nº 1.058, de 28 de junho de 2007. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-

br/download/institucional/comissao-de-etica/legislacao/legislacao-do-dnit/Portaria%20No%201.058-

2007%20Comissao%20de%20Etica%20DNIT.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

105Decreto no 6.029, de 1o de fevereiro de 2007. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2007/decreto-6029-1-fevereiro-2007-550363-norma-pe.html>. 

Acesso em: 28 jul. 2020. 

106 Anexo da Portaria no 1.234, de 28 de setembro de 2006. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-

br/download/institucional/comissao-de-etica/legislacao/legislacao-do-dnit/Portaria%20No%201.234-

2006%20Codigo%20de%20Etica%20do%20DNIT.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/download/institucional/comissao-de-etica/legislacao/legislacao-do-dnit/Portaria%20No%201.058-2007%20Comissao%20de%20Etica%20DNIT.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/download/institucional/comissao-de-etica/legislacao/legislacao-do-dnit/Portaria%20No%201.058-2007%20Comissao%20de%20Etica%20DNIT.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/download/institucional/comissao-de-etica/legislacao/legislacao-do-dnit/Portaria%20No%201.058-2007%20Comissao%20de%20Etica%20DNIT.pdf
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Em terceiro, a Auditoria Interna, considerada unidade seccional, vincula-se 

administrativamente ao CONSAD107. Compondo a terceira camada de defesa do órgão, a 

Auditoria Interna tem a função de proceder com a avaliação da operacionalização dos 

controles internos da gestão (primeira camada) e a supervisão dos controles internos (segunda 

camada). O objetivo dessas funções é o de aumentar a eficiência e eficácia da governança do 

órgão, mitigando os riscos108. Por ser órgão de apoio está mais afeito à legitimidade e 

urgência, com saliência “Dependente”. Diferentemente dos outros três stakeholders de apoio à 

governança, a Corregedoria possui o poder coercitivo e normativo para (a) realizar correções, 

(b) sugerir medidas adequadas, (c) instaurar sindicâncias e procedimentos administrativos e 

(d) requisitar informações a outros órgãos109. É um stakeholder “Definitivo”, porque congrega 

os três atributos – poder, legitimidade e urgência. 

Por fim, a Procuradoria Federal Especializada (PFE) corresponde ao último 

stakeholder de apoio à governança. Como órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, 

atuando dentro do DNIT para representá-lo e orienta-lo judicial e extrajudicialmente, a PFE 

assessora e realiza a interlocução do DNIT com outros órgãos públicos110. Quanto a 

implementação da governança, não podemos verificar seus atributos poder e urgência. No 

entanto, como a PFE tem legitimidade, em especial para recomendar observância interna às 

normas, pode atuar em prol da governança corporativa do órgão.  

 
107 Conforme previsto no Regimento Interno – artigo 38 da Resolução n 26/2016. Disponível em: 

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-administracao/consad/resolucoes/Regimento 

InternoDNIT2016v3.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

108Artigo 2o da Instrução Normativa MP/CGU no 01, de 1o de maio de 2016. Disponível em: < 

https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-2016-05-

11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-

21519197#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20controles%20internos%2C%20gest%C3%A3o,no%20%C3%A
2mbito%20do%20PoderExecutivo%20federal.&text=1o%20Os%20%C3%B3rg%C3%A3os%20e%20entidades,

controles%20internos%2C%20e%20%C3%A0%20governan%C3%A7a.>. Acesso em: 28 jul. 2020. 

109 Artigo 37 Regimento Interno do DNIT, da Resolução n 26/2016. Disponível em: < 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/download/institucional/comissao-de-etica/legislacao/legislacao-do-

dnit/Portaria%20No%201.234-2006%20Codigo%20de%20Etica%20do%20DNIT.pdf>. Acesso em: 28 jul. 

2020. 

110 Conforme artigo 31 do Regimento Interno do DNIT, Resolução n 26/2016. Disponível em: 

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/download/institucional/comissao-de-etica/legislacao/legislacao-do-

dnit/Portaria%20No%201.234-2006%20Codigo%20de%20Etica%20do%20DNIT.pdf>. Acesso em: 28 jul. 

2020. 
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 Quadro 2: Organograma da classificação dos stakeholders 

 

 Fonte: elaboração própria 
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4.3. O modelo de governança consolidado  

Diante do complexo repositório legislativo posto pelo DNIT para o tema da 

governança, desde suas primeiras tentativas de estabelecer um modelo em 2015 até os dias 

mais atuais, e da rede de stakeholders envolvida no seu processo interno e externo de 

governança, verificamos que os anos de 2018 teve seu eco mais profundo no Órgão, porque 

consolidou o chamado Modelo de Governança Corporativa do DNIT (MGC-DNIT).  

Para além da compilação e publicação oficial dos referenciados normativos111, a 

consolidação do Modelo (MGC-DNIT) se mostrou importante justamente por tirar do papel as 

bases determinadas para a governança pública no âmbito federal. Esse movimento pode ser 

entendido como um reflexo da atenção da sociedade sobre a corrupção e da transparência dos 

órgãos públicos, num contexto de diversas investigações de corrupção (a Operação da Polícia 

Federal “Lava a Jato” teve grande destaque inclusive pelos stakeholders entrevistados. Soma-

se que o DNIT estava atrasado na implementação de melhorias na governança, e falhava em 

cumprir diretrizes colocadas pelo TCU desde 2013). 

Toda essa movimentação e o próprio MGC-DNIT se inserem na revisão do 

planejamento e estratégia do Órgão de forma bastante clara, culminando no que o DNIT 

propõe como seu Mapa Estratégico112, o qual sintetiza sua visão, missão, objetivos e estrutura 

englobando três níveis de atuação estratégica: (i) resultados para a sociedade; (ii) foco de 

atuação; e (iii) processos internos – incorporando por essa macro estrutura estratégica os 12 

(doze) objetivos estratégicos definidos para o Órgão que traduzem sua atuação e seus 

princípios. É o que se observa pelas Figuras 5 e 6. 

Nesse contexto de reformulação estratégica, o objetivo do MGC-DNITé atender às 

recomendações gerais e específicas do Referencial de Governança do TCU direcionadas ao 

DNIT113.  

 
111 Nos canais de comunicação do Órgão e, majoritariamente em seu website oficial, o Modelo de Governança 

foi apresentado de forma mais estruturada. Disponível em: 

<http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-dnit/Governana.jpg>. Acesso em: 18 jul. 2020. 

112 A elaboração do novo Mapa Estratégico da Autarquia é o resultado da revisão do planejamento estratégico da 

instituição, realizada a cada quatro anos. O documento em referência foi apresentado em uma versão anterior em 

2019 (conforme site anterior do DNIT) e reapresentado (em forma idêntica) e validado oficialmente no dia 17 de 
julho de 2020 pelo Conselho Administrativo do DNIT. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-

br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/planejamento-estrategico/mapa-estrategico-do-dnit>. Acesso 

em: 31 jul. 2020. 

113 Por meio da nota no Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública do TCU – Programa de 

avaliação da qualidade institucional de órgãos da administração federal do TCU. 

http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-dnit/Governana.jpg
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/planejamento-estrategico/mapa-estrategico-do-dnit
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/planejamento-estrategico/mapa-estrategico-do-dnit
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Figura 5: Mapa Estratégico do DNIT para os anos de 2019-2022 

 
  Fonte: DNIT, 2020. Cf DNIT, 2020114. 

Figura 6: Objetivos Estratégicos do DNIT 

 
   Fonte: DNIT 2020115 .  

 
114 Disponível em: <http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-dnit/Governana.jpg>. Acesso 

em: 18 jul. 2020 

http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-dnit/Governana.jpg
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A DIREX planeja que o MGC-DNIT melhorasse o desempenho do DNIT, a partir de 

novos processos. E que esses permitam uma gestão estratégica fomentadora de valor público, 

capaz deentregar produtos de qualidade à sociedade. Ademais, que essa gestão estratégica 

possua maior controle e accountability, tendo em vista a diminuição da corrupção e a 

mitigação de riscos, refletindo na pontuação do órgão junto ao Levantamento Integrado do 

TCU – assim como no melhor desempenho da Autarquia junto a outros órgãos de controle, 

em especial a CGU. 

Resumimos o Modelo de Governança instituído pela DIREX nos seguintes quadros 

esquemáticos116 que, em linhas gerais, adaptam e organizam o modelo de governança 

sugerido pelo TCU, sobrepondo-o ao desenho institucional do Órgão (Figura 7). 

Figura 7: Governança sobreposta ao modelo de Gestão do DNIT 

 
Fonte: DNIT, 2020117. 

 
115 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-

1/planejamento-estrategico/objetivos-estrategico>. Acesso em: 31 jul. 2020.  

116 Retirados do website do DNIT e elaborados pelos autores deste estudo, conforme indicado em cada figura 

apresentada.  
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Como se observa, o modelo parte da intersecção entre governança e gestão, onde cada 

órgão do organograma do DNIT possui uma função direcionada mais à governança ou à 

gestão, conforme indicam as duas pirâmides. Para fazer essa classificação, o modelo foi 

dividido em 3 (três) níveis. Ambas pirâmides e níveis de Governança Institucional e Gestão 

Institucional podem ser divididos em eixos estratégicos e setoriais, ou seja, aqueles que 

pensam a estratégia da instituição e os que pensam a operacionalização setorial. 

O primeiro nível é dos órgãos superiores. Como o DNIT é uma autarquia, há a 

influência de órgãos superiores que provêm diretrizes e decisões. Por serem órgãos 

direcionadores e decisores, não se envolvem com a gestão; e suas funções  estão calcadas em 

definir a estratégia organizacional, objetivos e metas para o DNIT,  e acompanhar as entregas 

e os resultados da Autarquia. 

O segundo nível é o da Alta Administração do DNIT, responsável pela tomada de 

decisões, definições de estratégias e orientações internas do Órgão para operacionalização das 

decisões e diretrizes dos órgãos superiores, assim como definir e acompanhar sua gestão. 

Nesse nível se encontram as instâncias internas de governança e pode ser dividido em dois 

subconjuntos de órgãos internos do DNIT.  

O primeiro é formado pelos órgãos máximos internos e, portanto, englobam a 

Diretoria-Executiva, a DIREX e o CONSAD – que é parcialmente interno ao órgão e 

parcialmente órgão superior118. Nesse subconjunto também figuram as instâncias internas de 

apoio à governança e as instâncias externas de apoio à governança. Esse subconjunto lida 

essencialmente com a governança pública ao não interferir diretamente com a gestão, sendo a 

Diretoria Executiva e a DIREX as únicas que atuam na gestão do Órgão em nível macro-

institucional.  

O segundo subconjunto do nível da Alta Administração é composto pelas diretorias 

temáticas do DNIT: os órgãos máximos de coordenação para cada um dos eixos de atividades 

fins da Autarquia. Diferem da DIREX e da Diretoria Executiva, porque possuem atribuições 

de órgãos máximos para a execução dos projetos do DNIT. Seus membros não 

operacionalizam os projetos, mas acompanham de perto o estabelecimento das diretrizes e 

metas direcionadas. Ou seja, possuem um papel maior na gestão, ainda que estreitamente 

 
117 Como apurado nas entrevistas com os servidores, esse modelo continua sendo a referência para a governança 

da instituição. Disponível em: <http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-

dnit/Governana.jpg>. Acesso em: 18 fev. 2020 

118 O CONSAD engloba membros representantes do DNIT e também do Ministério de Infraestrutura e outros 

órgãos da administração federal, como o Ministério da Economia, ANTT, entre outros. 

http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-dnit/Governana.jpg
http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-dnit/Governana.jpg
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relacionado ao nível de governança – especialmente com as Reuniões de Diretoria, que 

ajudam a Diretoria Executiva a levar os assuntos às instâncias superiores do CONSAD.  

O terceiro nível do modelo é o da Gestão Tática. E engloba as diferentes coordenações 

das diretorias temáticas. Com seu papel de acompanhar e direcionar a execução das obras, seu 

trabalho é essencialmente ligado à gestão dos projetos, recebendo as decisões e metas de 

governança das instâncias superiores. É aqui que a inteligência e planejamento dos produtos 

do DNIT são operacionalizados – com as diretrizes vindas das diretorias.  

Por fim, a execução dos projetos acontece de maneira descentralizada por todo o país, 

e elas são feitas pelas Superintendências Regionais – que formam o quarto e último nível do 

modelo (Gestão Operacional): a base da pirâmide de gestão. 

Definidos os tipos de função dos principais órgãos internos e externos do DNIT, 

passa-se à sua estrutura como Modelo. Observamos então sua base em comitês temáticos e 

seus papéis e responsabilidades para operacionalizar a governança e cumprir os projetos fins 

do DNIT. Os comitês subordinados à Diretoria Colegiada são 6 (seis): o Comitê Estratégico, o 

Comitê de Riscos, a Comissão de Ética, o Comitê de TI, o Comitê de Gestão de Pessoas, e o 

Comitê de Relações Institucionais. 

A partir dos referidos comitês, a expectativa era a promover o fortalecimento dos 

mecanismos e componentes de governança pública do DNIT, por meio dos processos e 

ferramentas internos decididos pelo nível da Diretoria Colegiada. Para tanto, o Modelo contou 

com o patrocínio dos membros da Alta Administração, sensibilizados para reconhecessem sua 

importância, pois, sem o apoio desses a implantação dos Comitês seria de difícil execução. 

Nesse cenário, vale a pena ressaltar as competências dos principais Comitês 

responsáveis pela governança do DNIT no âmbito do Modelo. O Quadro 3 ilustra-nos as 

competências dos Comitês de Governança e Estratégico de forma comparativa e à luz do 

exposto na seção 4.1.3 desta pesquisa. A implementação dos comitês e dos processos e 

ferramentas criadas e geridas a partir do EGE/DIREX foram propostas para serem feitas entre 

as fases de projetos – a fim de minimizar a descontinuidade nos processos da Autarquia e 

garantir tempo hábil para que a equipe de Comunicação interna do DNIT comunicar as 

diversas instâncias e unidades regionais das mudanças no Órgão.  

Para garantir a execução dessa estratégia e o alinhamento em todos os níveis 

organizacionais do DNIT, o EGE criou o Modelo de Gestão Estratégica. Esse modelo possui 

diretrizes e processos que permitem o acompanhamento, o accountability e mapeamento de 

riscos para correção da rota institucional e melhoria dos serviços do Órgão. O esquema do 
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modelo é composto por reuniões mensais de gestão das coordenações que visam produzir 

Relatórios Individuais de Iniciativa e Relatórios de Indicadores Estratégicos, conforme 

apresentamos no Quadro 3 e Figura 8 abaixo situados.  

Quadro 3: Competências dos Comitês responsáveis pela governança do DNIT 

Competência do Comitê de Governança Competência do Comitê Estratégico 

a) assegurar e orientar o comprometimento com a 

implementação de boas práticas de governança em 

posições de liderança; 

a) suportar a realização da Reunião de Alinhamento 

Estratégico (RAE) com a prerrogativa de oferecer elementos 
técnicos para as decisões; 

b) revisar a relevância individual de cada comitê, e a 

eficácia dos mecanismos de governança do órgão; 

b) orientar a Diretoria Colegiada do DNIT na elaboração de 
eventuais revisões do seu planejamento estratégico; 

c) garantir apropriada orientação e desenvolvimento 

profissional da Diretoria Colegiada; 

c) acompanhar e monitorar a execução do planejamento 
estratégico do DNIT; 

d) articular papéis e responsabilidades para a Diretoria 

Colegiada e demais instâncias da Alta Administração, 

além de recomendar quaisquer ajustes necessários nas 

práticas de governança; 

d) desenvolver relatórios periódicos de análise estratégica e 
submeter à Diretoria Colegiada do DNIT; 

e) garantir eficiência e desenvolvimento contínuo para a 

Diretoria Colegiada em relação às boas práticas de 

governança; 

e) propor à Diretoria Colegiada, sempre que julgar 
necessário, alterações de diretrizes estratégicas contidas no 

planejamento estratégico, para que esta sempre, que julgar 
necessário encaminhe ao CONSAD; 

f) recomendar políticas e processos designados à 

Diretoria Colegiada para que haja uma governança 

eficiente e efetiva; 

f) avaliar periodicamente os resultados do planejamento 
estratégico, reportando-os à Diretoria Colegiada; 

g) garantir que as boas práticas de governança estejam 

sendo adotadas pelas instâncias de governança; 

g) contribuir constantemente para o desenvolvimento de 
estratégias de inovação de desenvolvimento do DNIT; 

h) convocar, instalar e presidir as reuniões ordinárias e 

extraordinárias do Comitê de Governança; 

h) assessorar nos processos de monitoramento e 
direcionamento da estratégia corporativa; 

i) aprovar a pauta de reunião do Comitê de Governança; i) ser responsável por transferir conceitos, valores e crenças 
estratégicas aos membros da alta administração. 

j) fazer distribuir, de acordo com os assuntos a serem 

tratados, a documentação a ser submetida a exame do 

Comitê de Governança, designado, quando for o caso, 

os relatores; 

 

l) convidar para participar das reuniões do Comitê de 

Governança, com direito a voz e sem direito a voto, 

servidores do DNIT, representantes de entidades 

públicas ou privadas, assessoramento aos trabalhos; 

 

m) encaminhar ao Conselho de Administração e/ou à 

Diretoria do DNIT matérias que dependam de 

aprovação ou conhecimento dessa (s) instância(s); 

 

n) manter o Comitê de Governança informado do 

andamento de matérias encaminhadas para aprovação. 

 

 Fonte: elaboração própria. 
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Figura 8: Fluxograma do modelo de gestão integrada do Modelo de Governança 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Conforme apresentamos na Figura 9 os elementos extraídos do arcabouço normativo e 

do material institucional disponibilizado pelo DNIT, configuram o Modelo de Governança 

vigente para o Órgão segundo elementos do modelo de gestão integrada – como frequência 

das atividades e níveis de setores por atividade. 

Figura 9: Modelo de Gestão Integrada do Modelo de Governança 

 

 Fonte: DNIT, 2020. DNIT, 2020119.  

Portanto, percebe-se que o modelo de governança traçado pelo e para o DNIT 

corresponde quase que exatamente ao modelo pregado pelo TCU visto no capítulo anterior. É 

adequado e adaptado à realidade do órgão, dada a semelhança inclusive dos próprios 

organogramas, claramente adaptados dos preceitos gerais da corte de contas e à visão da 

distribuição de funções na cadeia de hierarquia de servidores públicos de carreira e 

comissionados. A partir deste modelo e suas intenções, pode-se auferir a situação atual 

(status) em que ele se encontra no momento deste estudo, ou seja, outubro de 2020.  

4.4. Status 

Nas seções anteriores descrevemos a estrutura formal da governança do DNIT e a seu 

potencial de influência na governança pública (análise dos stakeholders). Nesta seção, 

descreveremos como a governança do DNIT se acomodou na prática. Para tanto, utilizamos 

como base empírica (1) as entrevistas realizadas com o interlocutor do órgão; (2) as 

 
119 Disponível em: <http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-dnit/Governana.jpg>. Acesso 

em: 18 fev. 2020. 

http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/governanca/governanca-no-dnit/Governana.jpg
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informações fornecidas pelo DNIT; (3) as informações coletadas pelo site do DNIT120; e (4) 

os levantamentos de Governança e Gestão Públicas do TCU121. A exposição do status do 

órgão será feita com base na divisão da análise dos stakeholders, com maior atenção aos 

atores com nível de saliência alto, conforme a Quadro [2] – Classificação dos stakeholders. 

4.4.1 Status do proprietário: Diretoria Executiva (proprietária) 

Conforme a análise dos stakeholders o proprietário do desenvolvimento, 

implementação e avaliação da governança do DNIT é a Diretoria Executiva (DIREX), por 

meio do Escritório de Gestão Estratégica (EGE). 

A principal iniciativa para estruturação da governança do DNIT foi a celebração, em 

2014, do Contrato nº 1.151/2014 com o consórcio ACCENTURE-DYNATEST: que previu a 

entrega de diversos produtos, incluindo o P1.3 “Assessoramento à DIREX para 

implementação dos mecanismos de governança (planejamento e gestão estratégica, riscos e 

BSC); [e o P1.3.1] Assessoramento complementar à Dir. Executiva relacionado às atividades 

dos EGE e de Gestão de Processos (EGEPRO)” (DNIT, ACCENTURE e DYNATEST, 2020, 

p. 11).  

Durante o período de cinco anos o consórcio realizou diversas ações na autarquia, 

destacando-se: (a) a atualização do painel de indicadores estratégicos; (b) o monitoramento de 

ações para operacionalização de indicadores estratégicos; (c) o assessoramento do EGE na 

realização de treinamentos de capacitação na metodologia de Gestão Estratégica; (d) a 

atualização do portal de gestão estratégica; o assessoramento nas reuniões de alinhamento 

estratégico; (e) o assessoramento do EGE na realização de treinamento de capacitação em 

governança. (DNIT, Accenture e Dynatest, 2020, p. 28,29; 33 -34, 37-38). 

Conforme relato do entrevistado do DNIT, os produtos foram entregues e contribuíram 

para a melhoria da governança do órgão. Porém, a partir das análises deste trabalho não é 

possível afirmar que a governança no DNIT atingiu os níveis de excelência nos atributos 

apontados pela literatura. 

Durante o período de elaboração deste trabalho os servidores à frente do EGE foram 

substituídos. Ao consultarmos o atual sítio eletrônico do órgão, notamos que o portal de 

 
120 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br>. Acesso em: 16 out. 2020. 

121 Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/>. Acesso em: 16 out. 2020. 
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gestão estratégica não apresenta mais o nome dos servidores responsáveis pelo escritório.122 A 

mudança constante de cargos no DNIT é uma realidade que dificulta a implementação de 

projetos e iniciativas. 

Por fim, vale ainda mencionar, na estrutura em que encontrava até outubro de 2020, 

ela era composta por quantidade razoável de servidores (3.368 funcionários na ativa, segundo 

os dados oficias já mencionados na página 80); mas, apenas dois servidores (justamente os 

entrevistados), ambos alocados no Escritório de Gestão Estratégica com responsabilidades 

estratégicas de planejamento e implementação de governança. Esse ponto se torna ainda mais 

importante quando, em nossas entrevistas com o órgão, percebemos que um de dois desses 

funcionários se referia ao DNIT como não possuindo modelo de governança algum – algo que 

pode estar relacionado à quantidade reduzida de equipe de apoio para que ficasse de fato 

evidente a todos as informações do que acontece no Órgão de modo consolidado, permitindo 

uma visão estratégica e a analítica do todo – ponto que será aprofundado no próximo capítulo.  

4.4.2 Status dos stakeholders externos: Ministério da Infraestrutura, Presidência da 

República 

O tema da governança ganhou força no Brasil ao longo da década de 2010, por conta 

do pleito brasileiro de integrar a OCDE – que exige por parte dos países membro uma série de 

características da estruturação do setor público, como a  implementação de fortes mecanismos 

de governança para redução da corrupção e orientação do Estado para resultados.123  

Nesse sentido, a partir da Política Nacional de Governança, de 2017 o governo 

brasileiro passou a se dedicar ao tema, especialmente em 2019, e em conjunto com a OCDE. 

Em novembro do referido ano a Casa Civil da Presidência da República recebeu diretores e 

técnicos da OCDE para discutir políticas de governança.  

Desde então, a orientação geral da Presidência da República foi pela estruturação dos 

mecanismos de governança nos órgãos federais, especialmente baseado em ações de TI e 

transparência, e focando nos seus Ministérios. Vale ressaltar que, no início de 2020, a agenda 

 
122 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica>. Acesso em: 22 nov. 2020. 

123 BRASIL, Casa Civil da Presidência da República. Governo Bolsonaro se Reúne com OCDE para Discutir 

Governança. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2019/novembro/governo-

bolsonaro-se-reune-com-ocde-para-discutir-governanca>. Acesso em: 22 nov. 2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2019/novembro/governo-bolsonaro-se-reune-com-ocde-para-discutir-governanca
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2019/novembro/governo-bolsonaro-se-reune-com-ocde-para-discutir-governanca
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perdeu força política por conta da pandemia de COVID-19, deixando em segundo plano a 

adesão do Brasil na organização.124 

Portanto, não é possível ainda afirmar que a pauta de governança tenha passado da 

agenda para a implementação na administração direta e indireta durante o período de governo 

Bolsonaro (2019 - atual). As entrevistas também não revelaram esforço unificado e distinto de 

implementação de governança nos órgãos públicos federais.  

A partir da análise das publicações do site, a governança não aparenta ser uma 

prioridade no que se refere ao Ministério da Infraestrutura. Na aba do assunto 

“Governança”125 do site há quatro publicações, todas relativamente desatualizadas: 

“Governança”, de 14/01/2020126; “Gestão de Riscos”, de 30/08/2019127; “Integridade”, de 

16/06/2020128 e “Controles Internos”, de 15/06/2020129. Em nenhuma das publicações foi 

possível encontrar material relevante e atual acerca da governança no Ministério.  

As exceções são o “Plano de Integridade de 2020”, o “Percentual de execução das 

ações do Plano de Integridade 2020” e o “Acompanhamento do Programa de Governança, 

Integridade e Gestão de Riscos”. Ainda assim, tais informações não estão contextualizadas. 

Na publicação de “Governança” é possível identificar que há o Comitê Estratégico de 

Governança (CEG) e o Comitê de Gestão, Riscos e Controles Internos (CGRC), no nível 

tático. No entanto, não há links e informações sobre a implementação desses colegiados – atas 

das reuniões, planos de trabalho e ações executadas, por exemplo. 

A gestão estratégica recebe maior atenção do MInfra. A página do “Portal da 

Estratégia”130 conta com informações organizadas da “Gestão Estratégica”, do “Escritório de 

Projetos” e do “Mapa Estratégico”. Ainda assim, não há informações atualizadas sobre (a) o 

 
124 BRASIL, Agência. Governo Fará Balanços Periódicos para Acompanhar Cumprimento de Metas. Disponível 

em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-04/governo-fara-balancos-periodicos-para-

acompanhar-cumprimento-de-metas>. Acesso em: 16 out. 2020.  

125 Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca>. Acesso em: 16 out. 2020. 

126 Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca/governanca>. Acesso em: 16 

out. 2020. 

127 Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca/gestao-de-riscos>. Acesso em: 

16 out. 2020. 

128 Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca/integridade>. Acesso em: 16 

out. 2020. 

129 Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca/controles-internos>. Acesso 

em: 16 out. 2020.  

130 Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/portal-da-estrategia>. 

Acesso em: 16 out. 2020. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-04/governo-fara-balancos-periodicos-para-acompanhar-cumprimento-de-metas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-04/governo-fara-balancos-periodicos-para-acompanhar-cumprimento-de-metas
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca/governanca
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca/gestao-de-riscos
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca/integridade
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/governanca/controles-internos
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/portal-da-estrategia
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progresso dos indicadores estratégicos, (os) planos de trabalho e (c) as estratégias em relação 

aos órgãos vinculados ao Ministério, como o DNIT. 

Desta forma, e considerando que a Presidência da República e o Ministério da 

Infraestrutura são stakeholders de alto nível de saliência, esses atores são definitivos para a 

construção da governança. O que nos permite afirmar que atualmente não cooperam para a 

governança pública do DNIT. 

4.4.3 Stakeholders externos de apoio à governança 

O Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União possuem alto nível de 

saliência quando se trata de estabelecer a governança no DNIT. Após a Lei das Estatais131, 

contudo, o Congresso Nacional não autuou de forma enérgica em prol da governança pública, 

seja por sua face legislativa ou fiscalizatória. 

 O TCU, por outro lado, vem realizando o Levantamento Integrado de Governança 

Organizacional Pública (LIGO), conforme será analisado na próxima seção. Contudo não há 

nenhuma atuação que imponha a adoção de mecanismos de governança em órgãos públicos. 

Por fim, o Controle Social Organizado mantém sua agenda em prol da defesa da 

governança. Porém, sua saliência é média, pois não dispõe de poder para obrigar o DNIT a 

implementar a governança corporativa. 

4.4.4  Stakeholders internos: Conselho de Administração (CONSAD), Diretoria 

Colegiada (DICOL), Superintendências Regionais e Administrações Hidroviárias 

Em 2020, o Conselho de Administração do DNIT publicou em seu site quatro atas de 

reuniões ordinárias132 e uma ata de reunião extraordinária133. Na “Ata da 133ª Reunião 

Ordinária”, realizada em 21 de janeiro de 2020, o Escritório de Gestão Estratégica e Riscos 

Corporativos (EGE), vinculado à DIREX, apresentou parcialmente o Planejamento 

Estratégico do DNIT e o modelo de governança existente.  

Em síntese, expusemos o modelo de governança consolidado baseado no referencial 

do TCU, com a preocupação de adequação aos indicadores do LIGO, uma vez que autarquia 

 
131 Lei Federal nº 13.303/2016. 

132 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-administracao/consad/atas-

ordinarias>. Acesso em: 30 set. 2020. 

133 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-administracao/consad/atas-

extraordinarias>. Acesso em: 30 set. 2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-administracao/consad/atas-ordinarias
https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-administracao/consad/atas-ordinarias
https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-administracao/consad/atas-extraordinarias
https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de-administracao/consad/atas-extraordinarias
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se apresenta como uma das oito entidades públicas com fragilidade mais acentuada para 

corrupção e fraude” (TCU, 2014).  

Nas iniciativas do EGE para solucionar os problemas da governança foram citados os 

programas “Mais Ética”, “Exemplo de Liderança”, “Exemplo de Servidor” e “Mais 

Auditoria”134. Ademais, soma-se a expedição de portarias – para instituir o novo planejamento 

estratégico –, a nova política de gestão de riscos; o novo programa de integridade; a assinatura 

da “Carta de Combate à Corrupção”; e a validação dos dez riscos corporativos priorizados na 

autarquia.  

Por fim, entre as iniciativas do EGE foram mencionados os próximos passos para a 

consolidação da governança, como a reativação dos Comitês de Governança do DNIT, (com a 

revisão de suas composições); a atualização do Plano de Integridade; a validação das 

iniciativas e dos indicadores estratégicos; e o atendimento das Diretrizes 2020. Não houve 

aprovação da explanação pelos conselheiros, uma vez que o EGE apenas expôs o contexto de 

seu trabalho.  

Nas atas das demais reuniões que citamos não houve mais a menção ou aprovação do 

modelo de governança do DNIT.135 Pelo exposto, podemos afirmar que a governança 

corporativa deixou de ser uma prioridade para o órgão de maior poder de deliberação e alto 

nível de saliência. Mais uma vez, não podemos esquecer que a pandemia de Sars-CoV-2 

impacta diretamente na análise. Contudo, é também relevante que o tema não tenha sido 

tratado mais nenhuma vez nas reuniões do conselho de administração.  

A Diretoria Colegiada, órgão executivo do DNIT composto pelas demais Diretorias do 

órgão, mantém o registro do extrato de suas reuniões ordinárias e das extraordinárias. Até 22 

de novembro de 2020 foram realizadas quarenta e cinco (45) reuniões ordinárias e doze (12)  

extraordinárias.136 No extrato das deliberações da 2ª reunião ordinária (13/01/2020) há o 

registro da aprovação das “Diretrizes do DNIT” para o ano de 2020 – com o calendário das 

atividades e parâmetros para o atendimento das metas. Na reunião subsequente (3ª reunião 

ordinária (20/01/2020)), foram aprovados alguns desdobramentos deste documento, como o 

Estádio de Preparação dos Superintendentes (EPS). 

 
134 Não foram encontrados materiais no site do DNIT referente a esses programas.  

135 “Ata da 134ª reunião ordinária”, realizada em 05/03/2020; “Ata da 16ª reunião extraordinária”, realizada em 

16/04/2020; “Ata da 135ª reunião ordinária”, realizada em 29/04/2020; e “Ata da 136ª reunião ordinária’, 

realizada em 28/05/2020. 

136 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/atas/2020>. Acesso em: 22 

nov. 2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/atas/2020
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A Diretoria Colegiada também é a responsável pela aprovação de documentos como o 

“Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)137, a “Política de Governança 

de Aquisições Administrativas138 e o “Relatório de Gestão do DNIT” (referente ao exercício 

de 2019)139. Contudo, nos extratos do ano de 2020 encontramos poucas menções sobre os 

mecanismos de governança corporativa da autarquia: na 27ª reunião ordinária, de 07/07/2020, 

foi aprovada a edição da nova portaria de criação do Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação; na 40ª reunião ordinária, de 06/10/2020, foi aprovada a “Portaria Antifraude e 

Anticorrupção do DNIT”; na 44ª reunião ordinária, de 03/11/2020, foi aprovada a proposta de 

novo “Regimento Interno”. 

Quanto ao monitoramento da governança do órgão, em entrevista o representante do 

DNIT afirmou que o órgão não conseguiu definir indicadores que estratégicos e institucionais 

– havendo uma grande confusão das prioridades. Isso poderia ser também um dos frutos de 

disputas por protagonismos dos Diretores que, muitas vezes, tentam passar indicadores 

relativos à sua área como se fossem medir a atuação estratégica da organização. 

Há silos de informação na instituição que impedem que a construção coletiva de 

soluções para a autarquia. Assim, muitas vezes “um Diretor não fala com os demais, a sede 

em Brasília não se comunica troca dados com as superintendências e as prioridades da 

instituição não são transmitidas, favorecendo a formação de núcleos isolados de poder” 

(Entrevista realizada com o representante do EGE/DIREX em 20.abr.2020). 

Outro ponto relevante levantado pelo representante do DNIT é o peso da decisão 

política na indicação de Diretores. Conforme o artigo 88 da Lei nº 10.233/2001, que criou a 

instituição, os Diretores são indicados pelo Ministro da Infraestrutura e pela Presidência da 

República. Assim, ainda que o Senado Federal precise aprovar as nomeações (artigo 88-A da 

Lei nº 10.233/2001 c.c. artigo 52, inciso II, alínea “f” da Constituição Federal (CF)), os cargos 

de direção estão sujeitos às composições políticas do governo federal e podem descuidar das 

qualificações técnicas exigidas. Assim, não há uma conexão direta entre o Diretor com a área 

técnica que ele representa e a própria instituição. Inclusive, segundo o entrevistado, a 

governança serviria de baliza para os Diretores poderem atuar sem se desvirtuar dos objetivos 

da instituição. 

 
137 Extrato das deliberações da 5ª reunião ordinária, realizada em 03/02/2020. 

138 Extrato das deliberações da 12ª reunião ordinária, realizada em 23/03/2020. 

139 Extrato das deliberações da 13ª reunião ordinária, realizada em 30/03/2020. 
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As Coordenações Gerais estão abaixo das Diretorias, segundo organograma do DNIT 

(Figura 7), cujos representantes daquela são indicados pelos membros destas. Os cargos das 

Coordenações possuem nível de atribuição igual aos cargos alocados nas Superintendências 

Regionais. Contudo, “normalmente, [os coordenadores] apenas atuam no âmbito da sede em 

Brasília, deixando as regiões atuarem por conta própria e sem unidade institucional.” 

(Entrevista realizada com o representante do EGE/DIREX em 20.abr.2020). Pelas palavras do 

entrevistado, fica demonstrado que o modelo de governança não está conectado com os 

órgãos de execução (superintendências e administrações hidroviárias). 

As superintendências também apresentam descolamento com Brasília, porque suas 

indicações sofrem muita ingerência da política estadual –a malha rodoviária dos federal é 

muito importante na infraestrutura dos Estado – portanto é interessante para o Governador ter 

como um aliado o representante do DNIT na superintendência. Em conclusão, notamos que a 

pauta da governança corporativa no DNIT depende da atuação dos stakeholders que, apesar 

de possuírem um nível de saliência alto, não estão trabalhando para sua implementação. 

4.4.5  Instâncias internas de apoio à governança: Comitês, Comissão de Ética, 

Auditoria Interna, Corregedoria, Procuradoria Federal Especializada 

Os seis (6) Comitês e a Comissão de Ética previstos no site, disposto na Figura 8, e 

pelas informações colhidas neste estudo, praticamente não foram implementados. No site do 

DNIT, em publicação do dia 15 de setembro de 2020140, está disposta a informação de que a 

Comissão de Ética, o Comitê de Governança, o Comitê Estratégico, o Comitê de Riscos e o 

Comitê de TI estariam implementados e outros dois em vias de implementação – o Comitê de 

Relações Institucionais e o Comitê de Gestão de Pessoas, com previsão de conclusão em 

dezembro de 2018 e no ano de 2019, respectivamente.  

Ademais, a publicação datada de 2020 possivelmente replicou o conteúdo de uma 

página anterior a dezembro de 2018 – revelando que a estrutura de comitês do órgão não está 

consolidada ou atualizada. Esta percepção foi confirmada pelo interlocutor do órgão.  

Com base nos documentos fornecidos pelo DNIT e pelo próprio site da instituição, é 

possível traçar os seguintes status dos órgãos colegiados do DNIT em setembro de 2020, 

conforme seguimos abaixo.  

 
140Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/governanca-

corporativa-2/modelo-de-governanca-do-dnit>. Acesso em: 30 set. 2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/governanca-corporativa-2/modelo-de-governanca-do-dnit
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-estrategica-1/governanca-corporativa-2/modelo-de-governanca-do-dnit
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4.4.5.1. Comitê de Governança 

O primeiro e único registro exclusivo do comitê é a “ATA DA REUNIÃO DO 

COMITÊ DE GOVERNANÇA DO DNIT nº 1/2016”141 de 28/06/2020. O próximo 

documento é referente as reuniões conjuntas do Comitê de Governança e do Comitê de 

Estratégia e de Riscos, em conformidade com a “ATA DA REUNIÃO INAUGURAL DOS 

COMITÊS GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E RISCOS”142, de 30/11/2017.  

Na sequência, demonstrando uma continuidade dos trabalhos, durante o ano de 2018, 

foram realizadas mais quatro reuniões conjuntas, uma em cada mês (fevereiro143, maio144, 

setembro145 e novembro146). Depois desse período, não há mais registros. Nos dias de hoje, a 

composição do Comitê de Governança, conforme os termos de posse147 e informações 

retiradas do site é a mesma que desde o fim de 2017 e início de 2018. 

Entre os principais assuntos abordados pelo comitê em suas reuniões esteve a 

avaliação de uma estratégia de governança; aprimoramento de mecanismos de governança no 

longo prazo; estruturação da EGE/DIREX; aprimoramento da governança nas unidades 

descentralizadas; planejamento de um modelo de governança; inclusão de órgãos internos ao 

DNIT nos Comitês; plano preliminar de diretrizes de governança (discutido apenas uma vez, 

sem nunca ser retomado); visitas de avaliação às superintendências; benchmarking de 

governança de outros órgãos federais; discussão do status da governança; recomendações para 

auditoria interna, calendário de reuniões e unificação das reuniões dos Comitês. As atas são 

descritivas, sem detalhes das discussões.  

 
141ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DO DNIT Nº 1/2016”, de 28/06/2016. 

142ATA DA REUNIÃO INAUGURAL DOS COMITÊS GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E RISCOS, de 

30/11/2017. 

143ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E RISCOS, de 

23/02/2018. 

144ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGICO E RISCOS, de 

24/05/2018.  

145ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGICO E RISCOS, de 

13/09/2018. 

146ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGICO E RISCOS, de 

22/11/2018. 

147COMITÊ DE GOVERNANÇA - TERMOS DE POSSE, total de sete termos (cinco termos de posse são de 

30/11/2017, um data de 13/12/2017 e um de 09/04/2018). 



 

129 
 

4.4.5.2  Comitê Estratégico 

Não há registro no site ou nos documentos coletados de nenhuma ata de reunião 

exclusiva do Comitê Estratégico. Os registros acerca das reuniões deste aparecem apenas nas 

reuniões conjuntas entre os comitês de governança, estratégico e riscos – conforme foi 

descrito na análise do status do comitê de governança. Com base nos termos de posse 

constantes no site do DNIT, podemos acusar que as mesmas ocorreram entre final de 2017 e 

início de 2018148.  

De acordo com as atas, discutiu-se nas reuniões do comitê a apresentação de 

indicadores estratégicos (item que aparece mais de uma vez em referência a diferentes listas 

de indicadores, sem que haja indicação de uma lista aprovada como definitiva); formalização 

de pontos focais para gestão estratégica nas diretorias e órgãos internos; cronograma de 

reuniões; planejamento estratégico do órgão; elaboração e inclusão de iniciativas estratégicas 

para o órgão; e resultados do DNIT de acordo com o Plano Plurianual Federal de 2016 a 

2019. As atas são descritivas, sem detalhes das discussões. 

4.4.5.3  Comitê de Riscos 

O registro da primeira reunião deste colegiado realizada é de 2016149, ainda com a 

composição anterior aos termos de posse, de 2017, dispostos no site do DNIT150. Portanto, 

podemos afirmar que não foram realizadas outras reuniões do comitê de riscos, pelo menos 

com atas publicizadas. Assim como os dois comitês anteriores, há registro de quatro reuniões 

conjuntas realizadas no ano de 2018151.  

De acordo com as atas, foi abordado nas reuniões o modelo de gestão de riscos para o 

órgão; a contratação e os resultados do trabalho do consórcio de consultoria de gestão 

Accenture; identificação e metodologia de gestão de riscos corporativos para o órgão; 

mecanismos de monitoramento de riscos; possibilidade de reuniões conjuntas dos comitês em 

superintendências regionais para participação de todas as unidades descentralizadas; pontos 

focais nas unidades do órgão para gestão de riscos; mapa de riscos corporativos e planos 

 
148 COMITÊ ESTRATÉGICO - TERMOS DE POSSE, total de sete termos (quatro termos de posse são de 

30/11/2017, um de 25/01/2018 e dois de 09/12/2018). 

149 ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE RISCOS DO DNIT Nº. 1/2016” de 28/06/2016 

150 COMITÊ DE RISCOS - TERMOS DE POSSE, total de 6 termos (cinco termos de posse são de 30/11/201 e 

um de 20/12/2017). 

151 Verificar as notas de rodapé 134, 135, 136 e 137. 
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estratégicos de mitigação; aderência do DNIT aos indicadores do  Plano Plurianual Federal de 

2016 a 2019. As atas são descritivas, sem detalhes das discussões. 

4.4.5.4  Comissão de Ética 

Na página do colegiado há publicadas apenas as ementas (resumos das decisões finais) 

das reuniões realizadas entre 2019 e 2020152. Nele, não encontramos os registros de termos de 

posse, a composição do colegiado e as atas das reuniões realizadas. As informações do 

colegiado estão atualizadas na internet153, inclusive com contato telefônico e documentos de 

referência.  

Atribuímos a isso como uma consequência da integração do Comitê no Sistema de 

Gestão de Ética do poder Executivo Federal (Decreto n. 6.029/2007), que exerce espécie de 

controle externo e estimula a atuação das entidades colegiadas. Ressalta-se que, no site, o 

órgão não está na guia (“Assuntos”) relacionada à “Gestão Estratégica”, mas naquela da “de 

Integridade” – qual também consta a “Auditoria Interna”, “Corregedoria” e “Ouvidoria”.  

4.4.5.5  Comitê de TI 

A publicação do DNIT de 15/07/2020 afirma que o Comitê de TI havia sido 

implementado anteriormente. Realmente, identificamos a existência de um colegiado 

denominado “Comitê Gestor de TI” instituído pela Portaria nº 1.252/2011; portanto, antes da 

estrutura de comitês prevista no novo modelo de governança entre 2017 e 2018 (Cf. Figura 8). 

Outra evidência de que o Comitê de TI já atuava junto da estrutura de governança é que o 

referido colegiado não está na guia do site correspondente à “Gestão Estratégica”; ele se 

encontra na guia “Composição”154.  

Analisando as informações do site, verificamos que o órgão teve alguma continuidade 

de suas atividades com a publicação do “Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI)” nos quadriênios de 2016/2019 e 2020/2023. Também foram instituídos 

 
152 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/comissao-de-etica>. Acesso em: 01 out. 

2020. 

153 Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/comissao-de-etica. Acesso em: 01 out. 

2020.  

154 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/comites/comite-gestor-de-ti>. Acesso em: 01 out. 

2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/comissao-de-etica
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/comissao-de-etica
https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/comites/comite-gestor-de-ti
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planos diretores de Informações desde 2012155. No entanto, as atas das reuniões demonstram 

certa inconstância na continuidade dos trabalhos.  

Em 2012, primeiro ano de trabalho, houve apenas uma reunião; em 2013, foram seis 

reuniões; em 2014, apenas uma; os anos de 2015 e 2016 não possuem registros; e, em 2017, 

foram disponibilizadas quatro reuniões. A partir de 2017, não há outras publicações do 

“Comitê Gestor de TI”. Os termos de posse e a atual composição do colegiado não estão 

disponíveis no site e não foram fornecidas pelo DNIT. 

4.4.5.6  Comitê de Gestão de Pessoas 

Conforme a publicação do DNIT de 15/07/2020, que apresenta o “Modelo de 

Governança do DNIT”, o Comitê de Gestão de Pessoas estava previsto para ser implementado 

em 2019, porém isso não ocorreu. E, não há registro nos documentos recebidos pelo órgão (ou 

dispostos no site) sobre a existência e a composição deste colegiado, muito menos suas atas 

de eventuais reuniões. 

4.4.5.7  Comitê de Relações Institucionais 

Da mesma forma que o Comitê de Gestão de Pessoas, não é possível afirmar se o 

Comitê de Relações Institucionais foi implementado, apesar da publicação de 15/07/2020 

afirmar que seria instituído em dezembro de 2018. Isso, porque não há documentos ou 

informações dispostas acerca de seu funcionamento em vias de fato. 

4.4.5.8  Comitê de Segurança da Informação e Comunicações 

Por fim, no site do DNIT, na mesma guia em que se encontra o “Comitê Gestor de 

TI”, identificamos a existência de um “Comitê Gestor de SIC”156. Também denominado de 

“Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CoSIC)”, ele foi criado pela Portaria 

nº 982/2013. Por isso, antes do “Modelo de Governança do DNIT”.  

A função deste colegiado é “propor normas e procedimentos internos de segurança de 

informação e comunicações”157. Sua atuação não está registrada em nenhuma ata de reunião, 

 
155 Há planos diretores de informação para os períodos de 2012/2013, 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2021. 

156 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/comites/comite-gestor-de-sic>. Acesso em: 01 

out. 2020.  

157 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/comites/comite-gestor-de-sic>. Acesso em: 01 

out. 2020. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/comites/comite-gestor-de-sic
https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/comites/comite-gestor-de-sic
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constando apenas portarias com assuntos correlatos que podem ser em decorrência de sua 

atuação no inventário de ativos de informação (Portaria nº 1953/14), nas normas de controle 

de acesso (Portaria nº 1954/2014), e na nova Política de Segurança da Informação e 

Comunicações (PoSIC) do DNIT (Portaria nº 721/2016). Após esta última portaria não há 

qualquer outro registro deste Comitê. 

4.4.6. A situação do DNIT nos relatórios do TCU 

O LIGO do TCU visa “conhecer a situação pública federal e de outros jurisdicionados 

do TCU, e estimular suas organizações a adotarem boas práticas sobre no tema” (TCU, 2018, 

p. 3). Esses levantamentos de governança são realizados pelo TCU desde 2013; inicialmente 

separados por temas (tecnologia da informação, pessoas, contratações e governança pública), 

em 2017 eles foram unificados para formar um único “instrumento de autoavaliação, o 

Questionário Integrado de Governança Pública" (TCU, 2018, p. 3). 

Somando-se, então, temos dois levantamentos unificados (2017 e 2018) de um total de 

cinco determinados pelo Acórdão 588/2018-TCU-Plenário. Contudo, em 2019, o 

levantamento não foi realizado; e o referente 2020 foi adiado para 2021, “em decorrência dos 

reflexos da pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19)".158 

O mesmo esforço de realização dos levantamentos produziu o “Referencial Básico de 

Governança do TCU” (Gráfico 2) que foi utilizado para fundamentar as propostas deste 

trabalho de aplicação no DNIT. Importante observarmos que o ano de início dos dois projetos 

é o mesmo: 2013. Há, portanto, uma unidade de propósito entre as duas iniciativas: melhorar 

a governança das organizações públicas, (a) demonstrando a evolução dos órgãos a cada ciclo 

(Levantamento), e (b) recomendando melhores práticas de governança (Referencial). 

O levantamento do TCU consiste na consolidação das respostas de 498 órgãos, 

instituições públicas federais e outros entes jurisdicionados do TCU; e suas respostas podem 

ser analisadas por meio de oito índices: (1) de governança pública (iGovPub); (2) de 

governança e gestão de pessoas (iGovPessoas); (3) de capacidade em gestão de pessoas 

(iGestPessoas); (4) de governança e gestão de TI (iGovTI); (5) de capacidade em gestão de TI 

(iGestTI); (6) de governança e gestão de contratações (iGovContrat); (7) de capacidade e 

 
158 Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2021. 

Acesso em: 06 set. 2020. 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2021


 

133 
 

gestão de contratações (iGestContrat); e (8) integrado de governança e gestão públicas (iGG) 

– que congrega todos os outros índices (TCU, 2018.b) 

A opção pela construção de índices para análise é vantajosa, pois permite a 

comparação entre os diferentes órgãos da administração pública federal a partir de critérios 

comuns pré-determinados. É possível, por exemplo, analisar como o DNIT é avaliado em um 

indicador, relacionando-o as demais autarquias. Outra possibilidade do Levantamento do 

TCU é a análise da série histórica, o que permite a observação comparativa da situação do 

DNIT nos levantamentos anuais. 

Gráfico 2: Resultado do iGovPub (índice de governança pública) 

 

Fonte: Adaptado do “Levantamento de Governança e Gestão Pública 2018 (Acórdão 2699/2018-

TCU-Plenário) – Relatório individual de autoavaliação. Organização: Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transportes”. 

Para os fins deste trabalho, observaremos o iGovPub (índice de governança pública), 

por ser o índice que concentra os indicadores de governança corporativa da organização – 

privilegiando uma análise dos mecanismos de boa governança para a alta administração. 

Outro fator determinante para a não observação dos demais indicadores citados, é que eles 

mesclam o conceito e operacionalização da governança com a de gestão. 
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No “Relatório individual da Autoavaliação” de 2018159, o DNIT aparece com 

resultados desfavoráveis  no iGovPub, conforme é possível observar no Gráfico 2, no qual o 

DNIT é representado pela linha azul (0.DNIT); as demais autarquias federais são 

representadas pela linha rosa (1.Autarquia); os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal 

são representados com a linha marrom (2.EXE-Sipec160); e soma de todos os órgãos da 

administração pública federal é representada pela cor verde (3.Todos). 

O iGovPub é um indicador de quarta geração, i. e., um indicador composto por outros 

índices que visa medir qualidade, além de quantidades, quais sejam: o “Lid” – Índice de 

Capacidade de Liderança (itens 1110, 1120 e 1130); o “Estr” – Índice de Capacidade de 

Estratégia (itens 2111, 2112, 2120 e 2130); e o “Acct” – Índice de Capacidade de 

Accountability (itens 3110 e 3120). Chamaremos esses três índices de “eixos” por 

contemplarem aspectos distintos e serem aqui componentes do iGovPub, sendo este a métrica 

final.  

Verifica-se, conforme exposto pela Figura 10, que os três indicadores componencias 

do iGovPub seguem parcialmente a classificação de mecanismos, ou eixos principais, do 

Referencial Básico de Governança do TCU de 2014 (Cf. Figura 2). No Referencial, por 

exemplo, um dos mecanismos é o “Controle”. No Levantamento do TCU o Controle é 

substituído pelo indicador de “Acct” (índice de capacidade de accountability). Ademais, 

temas como a gestão de riscos são componentes de “Estr”. De qualquer forma, é possível 

afirmar que há uma congruência teórica entre a construção do indicador iGovPub. 

 
159 Acórdão 2699/2018-TCU-Plenário. Disponível em: 
<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E674256D0016744D92B895862>. 

Acesso em: 06 set. 2020. 

160 Sipec é a sigla para Sistema de Pessoal Civil, não abrangendo os órgãos e entidades classificadas como 

EXEC-Dest (empresas públicas e sociedades de economia mista) e EXEC-Mil (órgãos das Forças Armadas). 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E674256D0016744D92B895862


 

135 
 

Figura 10: Composição do iGovPub, por Indicadores Sociais - características e objetivos 

 

Fonte: “Levantamento de Governança e Gestão Pública 2018 (Acórdão 2699/2018-TCU-Plenário) 

– Relatório individual de autoavaliação. Organização: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes.161 

Cada eixo do iGovPub é composto por itens de verificação do “Questionário de 

Autoavaliação” representados pelos códigos numéricos, conforme apresentado na Figura 10 

junto com os objetivos de cada indicador. Cada item de verificação se desdobra em questões 

mais específicas que o órgão deve responder. Por exemplo, o item “1110 (Estabelecer o 

modelo de alta administração)”, que compõe o eixo “Lid”, desdobra-se em dois subítens: 

“1111. A estrutura interna da organização está defina.” e “1112. Há segregação de funções 

para tomada de decisões críticas.”162, na qual os gestores devem responder a uma das 

seguintes alternativas: (i) “Não adota”; (ii) “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-

lo”; (iii) “Adota em menor parte”; (iv) “Adota parcialmente”; (v) “Adota em maior parte ou 

totalmente”; e (vi) “Não se aplica”.  

As três últimas alternativas são justificadas com respostas mais elaboradas e que 

indiquem as evidências da adoção ou as razões da não aplicação do subitem à organização. Na 

Figura 11 é possível verificar o modelo da estrutura do questionário aplicado no ano de 2018, 

demonstrando esse detalhamento. 

 
161 Acórdão 2699/2018-TCU-Plenário. Disponível em: 
<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E674256D0016744D92B895862>. 

Acesso em: 06 set. 2020. 

162 Neste optamos por não reproduzir todos os subitens, pois o objetivo desta dissertação não é realizar uma 

análise profunda do Levantamento do TCU e seus componentes . 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E674256D0016744D92B895862
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Figura 11: Modelo do Questionário do iGovPub 2018 

 

Fonte: PerfilGov 2018 – Questionário163. 

Ainda sobre cada um dos subitens e com a intenção compreender os diversos cenários, 

há um tópico no questionário em que é possível marcar mais de uma opção que 

“majoritariamente caracterizam sua organização”. Para exemplificar de forma imagética, 

apresentamos a questão “1111. A estrutura interna da organização está defina.”  

Figura 12:Tópicos específicos para cada subitem 

 

Fonte: PerfilGov 2018 – Questionário164. 

Retornando a análise do Gráfico 2 – Resultado do iGovPub (índice de governança 

pública)”, verificamos que os pontos azuis não ultrapassam a faixa de classificação inicial, de 

cor laranja. Eles possuem percentuais de conformidade que variam entre 15 a 39,9%. Em 

comparação com as demais organizações, notamos que o DNIT está distante das tendências 

das outras três linhas (que correspondem as “1.Autarquias” (rosa), o Poder Executivo Federal 

“2.EXE-Sipec” (marrom), e a soma de todos os órgãos da administração em análise 

 
163 Disponível em: < https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/>. Acesso em: 06 set. 2020. 

164 Disponível em: < https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/>. Acesso em: 06 set. 2020. 
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“3.Todos” (verde)) que, como notamos, estão comumente mais próximas entre si, do que 

próximas a linha azul “0.DINT”. 

O índice de capacidade de liderança –“Lid” – do DNIT é de 30%165, encontrando-se, 

portanto, na zona laranja de classificação (correspondente a faixa inicial). Em contrapartida, 

as três médias se encontram na faixa de classificação intermediária (amarela), ainda que mais 

próximas da inicial (laranja) que do apropriado (verde)166. Nos itens da liderança a tendência 

de distância é a mesma.  

No item “1110 (Estabelecer o modelo de governança da organização)” o índice é de 

31%, enquanto suas três linhas médias se aproximam mais da faixa apropriada (verde). No 

item “1120 (Gerir o desempenho da alta administração)” todos os pontos se apresentam em 

menor conformidade e na zona inicial (laranja); porém, o DNIT apresenta a pior 

conformidade – com 19%. A melhor marca do DNIT é registrada no item “1130 (Zelar por 

princípios de ética e conduta)” foi a de 41% em conformidade, i. e., no início da faixa 

intermediária (amarela) e acima da média do executivo federal (2.EXEC-Sipec).  Contudo, ele 

ainda está abaixo da média das autarquias (ponto rosa) e de todos os órgãos federais (ponto 

verde). 

Na análise do índice de capacidade em estratégia – “Est” –, o DNIT apareceu com 

apenas 20% de conformidade, figurando na base da faixa de classificação inicial (laranja). Os 

demais pontos apareceram na mesma faixa; porém, eles estão muito mais próximos da zona 

intermediária (amarela). No Gráfico 2 notamos ainda o âmbito que se refere a capacidade de 

“gerir os riscos da organização” (item 2110) aparece dividida em dois subitens que se 

traduzem em: 2111 e 2112.  

No subitem “2111 (O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido)”, o 

DNIT aparece com apenas 5% de conformidade, na faixa inexpressiva (vermelha), enquanto 

as médias das demais categorias se encontram no meio da faixa inicial (laranja) (15% a 

39,9%). Já no subitem “2112 (Os riscos considerados críticos para a organização são 

geridos)”, a situação do DNIT se apresenta um pouco acima da tendência; contudo,  como 

elemento ainda se encontra na faixa inicial (laranja – 25%), distante da faixa intermediária 

que se inicia em 40% do total – meta de excelência. 

 
165 Os dados exatos das porcentagens foram retirados da planilha “PerfilGov2018 – DadosCompletos”. 

Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-

governanca/>. Acesso em: 03 nov. 2020. 

166 Infelizmente não conseguimos dados exatos da  

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/
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O item “2120 (Estabelecer a estratégia da organização” merece destaque, pois é a 

maior distância do DNIT em relação ao seu percentual alcançado e aqueles referentes as 

demais categorias representativas. Enquanto o ponto azul do DNIT se encontra com 7%, as 

demais categorias se encontram praticamente juntas entre o meio da faixa intermediária 

(amarela) e a zona apropriada (verde) – cuja base é 70%. Já no item “2130 (Promover a 

gestão estratégica)”, o DNIT volta a se aproximar das demais categorias, com 40% de 

conformidade. 

Por fim, na apuração do índice de capacidade em accountability – “Acct” –, o DNIT 

aparece com 31%, ainda na faixa inicial (laranja), enquanto os pontos das outras categorias se 

encontram na metade da faixa intermediária (amarela). A tendência e as distâncias se repetem 

nos dois itens que compõe o índice de accountability: em “3110 (Promover transparência, 

responsabilidade e prestação de contas)”, o DNIT aparece com 32%; e, com 29% em “3120 

(Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna)”. 

Inicialmente, é possível afirmar que o resultado para a governança pública em todos os 

órgãos da administração pública federal ainda é tímido: com índices de liderança, estratégia e 

accountability variando na zona da conformidade (faixa intermediária, variando de 40% a 

50%). A conclusão do relatório de acompanhamento do Levantamento Integrado corrobora 

com essa afirmação: “6. Os resultados obtidos neste levantamento sugerem deficiências de 

Governança e Gestão na maior parte das organizações respondentes. A maioria delas ainda 

apresenta baixa capacidade nos temas avaliados”167 

Quando em comparação com as outras categorias, analisamos os indicadores do 

DNIT, a situação aparenta ser ainda mais desfavorável à implementação da burocracia do 

órgão, pois ele se encontra em avaliações abaixo das tendências das demais autarquias 

federais, dos órgãos do Poder Executivo e de todos os órgãos da administração pública 

federal. 

As consequências de uma governança pública deficiente podem ser verificadas em 

outro relatório elaborado pelo TCU, denominado “Auditoria Exposição da Administração 

Pública Federal a Fraude e Corrupção - 2018”168, em que são confrontados (a) o poder 

econômico, e/ou poder de regulação com (b) os controles de combate à fraude e corrupção por 
 

167 Acórdão 2699/2018-TCU-Plenário. Disponível em: 
<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E674256D0016744D92B895862>. 

Acesso em: 06 set. 2020. 

168 Constante no Acórdão nº 2604/2018 – TCU – Plenário. Disponível em: <https://meapffc.apps.tcu.gov.br/>. 

Acesso em: 06 set. 2020. 

https://meapffc.apps.tcu.gov.br/
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órgão da administração pública federal. Os resultados estão apresentados em mapas de 

exposição, que tem como objetivo principal “a construção de um cenário geral, no qual 

podem ser visualizadas as instituições públicas que estão mais expostas a riscos de fraude e 

corrupção”169. 

O primeiro mapa (Gráfico 3) representa a dispersão dos órgãos públicos por nível de 

escala do Índice de Fragilidade de Controles de Fraude e Corrupção (IFCFC) e por Poder 

Econômico (em escala logarítmica). Em síntese, o documento entende que “quanto maior o 

Poder Econômico de uma organização, maior será sua exposição a fraude e a corrupção” 

(TCU, 2018, p. 3)170.  No Gráfico 3 o Poder Econômico corresponde ao eixo vertical (y).171 Já 

o Índice de Fragilidade (IFCFC) corresponde ao eixo horizontal (x) e foi calculado com base 

nos “mecanismos de prevenção e detecção” do Referencial de Controles de Combate à Fraude 

e Corrupção do TCU. 

A partir da análise do mapa de dispersão (Gráfico 3), podemos concluir que o DNIT é 

extremamente vulnerável a fraudes e atos de corrupção, pois seu poder econômico é acima 

dos 10 bilhões por ano e o seu IFCFC é alta – o que significa que o órgão apresenta frágeis 

mecanismos de controle de fraudes e práticas de corrupção.  

De fato, poder econômico do DNIT é de R$ 19.736.225.642,00, sendo o maior 

orçamento dentre as autarquias federais e de empresas públicas como a Caixa Econômica 

Federal172 e do próprio ministério a que está subordinado – o Ministério da Infraestrutura173. 

Seu score total no Índice de Fragilidade de Controles é de 0,72, sendo que os subíndices que o 

compõe apresentam as seguintes marcações: (i) Gestão da Ética e Integridade (0,52); (ii) 

Gestão de Riscos e Controles Internos (0,63); Transparência e Accountability (0,78); 

Designação de Dirigentes (0,93). 

 
169 MEAPFFC. Disponível em: <https://meapffc.apps.tcu.gov.br/>. Acesso em: 06 set. 2020. 

170“Para medir o Poder Econômico dos órgãos foram utilizados o Orçamento Geral da União (OGU) e o plano de 

Dispêndios Globais (PDG)”. (TCU, 2018, p. 3). 

171 Conforme informação da Auditoria, o Poder Econômico foi selecionado “com base no Orçamento Geral da 

União (OGU) e no Plano de Dispêndios Globais (PDG), este último referente às empresas estatais federais, os 

valores destinados aos órgãos e entidades do Poder Executivo.” 

172 O orçamento da CAIXA é de R$ 17.598.966,00. 

173 Na época em que o mapa foi elaborado ainda era denominado de Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil, com orçamento de R$ 2.385.116.490,00.  

https://meapffc.apps.tcu.gov.br/
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Gráfico 3: Dispersão dos órgãos públicos, por IFCFC e poder econômico 

 

 Fonte: MEAPFFC. (Disponível em: <https://meapffc.apps.tcu.gov.br/>. Acesso em: 06 set. 2020). 

 Nota: O Gráfico original foi modificado pelos autores, com a inserção da seta. 

Os diagnósticos demonstraram que a ausência mecanismos refinados de governança 

no DNIT geram insegurança, facilitando práticas de atos de corrupção, tráfico de influência e 

improbidade administrativa. Tanto é assim que são frequentes notícias midiáticas de 

investigações sobre práticas ilegais no DNIT174.  

 
174 “PF apura indícios de desvio milionário no Dnit entre 2012 e 2019” (Agência Brasil, 03/09/2020). Disponível 

em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-09/pf-apura-indicios-de-desvio-milionario-no-dnit-

entre-2012-e-2019>. Acesso em: 06 nov. 2020. 

“Operação da PF apura desvios que podem chegar a R$ 71 mi” (Metrópolis, 19/11/2019). Disponível em: 

<https://www.metropoles.com/brasil/operacao-da-pf-apura-desvios-no-dnit-que-podem-chegar-a-r-70-mi>. 

Acesso em: 06 nov. 2020.  

“Empresário e funcionários do Dnit atuaram em fraudes em rodovias mineiras” (Estado de Minas, 06/08/2020). 

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/06/interna_politica,1075255/empresarios-

e-funcionarios-do-dnit-atuaram-em-fraudes-em-rodovias-mine.shtml>. Acesso em: 06 nov. 2020. 

 

https://meapffc.apps.tcu.gov.br/
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/06/interna_politica,1075255/empresarios-e-funcionarios-do-dnit-atuaram-em-fraudes-em-rodovias-mine.shtml.%20Acesso%20em%2006/11/2020
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/06/interna_politica,1075255/empresarios-e-funcionarios-do-dnit-atuaram-em-fraudes-em-rodovias-mine.shtml.%20Acesso%20em%2006/11/2020


 

141 
 

Há ainda que se mencionar os indicadores sugeridos pelo TCU para o monitoramento 

e avaliação do modelo de governança. O TCU sugere que tal lista de indicadores seja usada 

por cada órgão de forma que, a partir do rastreamento de seus resultados, eles respondam a 

ficha de autoavaliação. Como já mencionamos no início deste trabalho, o acesso à lista do 

TCU para avaliação e seleção de alguns indicadores pertinentes para serem implementados 

junto com a estruturação do modelo de governança.  

É válido mencionar que, apesar disso, a própria equipe do DNIT com quem tivemos 

contato não tinha a lista salva com demais documentos pertinentes a governança por 

considerá-la pouco prática para uso. Da mesma forma, o consórcio de consultorias para 

estabelecimento do modelo de gestão também havia feito uma lista de indicadores sugeridos a 

qual nunca obtivemos acesso e não consta do relatório final do consórcio. 

Sobre essa questão é importante ressaltar que, no entanto, a lista do TCU se encontra 

disponível na página do levantamento de governança da administração federal. De fato, como 

a equipe do DNIT havia dito, a lista não parece ser tão útil. Constam 55 indicadores de 

governança, sem um respectivo manual de uso e muitos com linguajar geral e pouco óbvio – 

muitos inclusive que se assemelham a diretrizes e não propriamente indicadores. Assim, como 

adiantamos no capítulo 3, os indicadores não foram objeto complementar do estudo, já que 

podem ser objeto de um estudo inteiro por si só. No entanto, é válido mencionar o ponto 

como complemento às sugestões que serão traçadas no próximo capítulo.  

 

 

“Escândalos nos transportes derruba coordenador do Dnit” (Veja, 29/07/2011). Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/politica/escandalo-nos-transportes-derruba-coordenador-do-dnit>. Acesso em: 06 nov. 

2020. 

“Dnit-CE: engenheiro, esposa e filho estão entre os condenados” (O Povo, 12/10/2017)174. Disponível em: 

<https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/10/dnit-ce-engenheiro-esposa-e-filho-estao-entre-os-

condenados.html>. Acesso em: 06 nov. 2020. 

https://veja.abril.com.br/politica/escandalo-nos-transportes-derruba-coordenador-do-dnit/
https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/10/dnit-ce-engenheiro-esposa-e-filho-estao-entre-os-condenados.html
https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/10/dnit-ce-engenheiro-esposa-e-filho-estao-entre-os-condenados.html
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5. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO DNIT  

5.1.  Avaliação Geral  

De tudo analisado, percebemos um cenário caótico onde o modelo de governança do 

DNIT conta com uma multiplicidade de tentativas de implementação. Foram diversas as 

normativas e documentos oficiais, descrevendo e planejando o modelo, e pouca a capacidade 

de implementação direta de componentes que garantam ao Órgão uma boa governança (com o 

fluxo de reuniões estratégicas, por meio das REDs, RAEs e DICOL, e fluxo de informações 

entre (a) unidades regionais e EGE/DIREX e (b) da DIREX e DICOL com o CONSAD).  

Da mesma forma, não pudemos atestar um funcionamento dos Comitês ativos e 

operantes de forma regular, a partir das poucas reuniões realizadas ao longo dos anos por 

parte de alguns comitês – enquanto outros sequer foram de fato implementados. Chama-nos 

atenção que as reuniões dos comitês cujas atas foram disponibilizadas e analisadas foram 

reuniões conjuntas entre comitês, com pautas extensas e complexas. Fica claro que não é um 

espaço real deliberativo e para debates, já que as reuniões ocorrem num mesmo dia para todos 

– é também improvável que, com tais agendas, os comitês concluam ou mesmo consigam 

discutir todos os tópicos previstos. Por outro lado, notamos que todos os assuntos deliberados 

foram pertinentes às competências de deliberação dos comitês. A disfuncionalidade dos 

comitês não tem origem nas atividades performadas por eles, mas sim em dois elementos de 

sua forma.  

O primeiro é justamente a falta de continuidade dos seus trabalhos, o que sugere 

urgência por políticas de continuidade para os Comitês, especialmente entre as diversas trocas 

de gestão observadas. O segundo elemento é a multiplicidade de assuntos das pautas que 

indica que os comitês não possuem muito espaço para discussão real que se espera de um 

colegiado – que lide direta e profundamente com os tópicos em questão, deliberando a partir 

de debate democrático. 

Portanto, os comitês perdem seus papéis de centralizador de discussões e de criação de 

diretrizes estratégicas. Esses passam para a responsabilidade de equipes alocadas nas 

diferentes diretorias ou departamentos da DIREX. Com isso, perdem o papel que os Comitês 

e o EGE/DIREX possuem no modelo de governança, pois descentralizam e descumprem o 

papel de fluxo de informações. O conteúdo das atas das reuniões conjuntas dos Comitês nos 

traz informações valiosas sobre as iniciativas do Órgão relacionadas à governança. Entre os 

itens discutidos, estão (a) a implementação do modelo de governança em superintendências 

regionais; (b) avaliação do modelo na sede do DNIT; (c) o manual de risco corporativo; (d) 
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priorização de riscos; a (e) aprovação de lista de indicadores das metas estratégicas do órgão; 

entre outros. Na realidade, todos são temas preconizados pelo TCU, ou seja, em aspectos 

como gestão de risco, controle e planejamento estratégico, o Órgão já possui diversos 

elementos implementados – o que não implica na sua qualidade175. 

Não descartamos o risco de que boa parte do que os Comitês discutiam não se traduza 

em medidas executáveis. As diretrizes do Manual de Riscos Corporativos do DNIT discutidas 

em reuniões conjuntas de comitês, em 2018, podem ser previstas apenas no papel –d assim 

como os próprios Comitês do modelo de governança que, de certa forma, nunca saíram do 

papel. No entanto, pelo o que observamos no Levantamento do TCU sobre o DNIT, há algo 

sendo realizado nesse sentido.  

Chegamos, a um elemento comum: a falta de coordenação das informações pertinentes 

à existência de um modelo de governança para a EGE/DIREX –  o órgão central estratégico A 

título de exemplo: não é possível que não haja gestão de riscos alguma no DNIT se há o 

cumprimento de apenas um quarto dos critérios do Levantamento do TCU para a categoria. 

Ainda, se algumas das diretrizes do Manual são implementadas há uma resposta a esta 

porcentagem de 25%, relativo à nota do TCU para o quesito “Gestão de Riscos Críticos”. Isso 

é mais um sinal concreto da descentralização das discussões sobre temas estratégicos e de 

governança. 

Novamente, no âmbito do modelo de governança, as políticas de maior centralização 

das informações e dos debates são necessárias para a criação da visão geral da situação do 

Órgão. Em primeiro plano, envolve um esforço de organização e enforcement das reuniões 

dos comitês. Nesse sentido, políticas de continuidade entre gestões podem ser implementadas 

com medidas que facilitem o trabalho do EGE/DIREX e do Secretariado Conjunto dos 

Comitês. Dessa forma. reestruturar o Secretariado Conjunto dos Comitês, de modo a expandir 

a equipe do EGE/DIREX que o compõe faz sentido, porque cria uma verdadeira unidade de 

inteligência com capacidade concreta para realização de tarefas de implementação da 

governança.  

 
175 Vale notar que esse cenário em que o DNIT já possui elementos de governança implementado não 

correspondia à visão de alguns stakeholders internos que entrevistamos. Em uma das primeiras entrevistas 

realizadas com membros da EGE/DIREX do DNIT, notamos que a percepção de um dos entrevistados do Órgão 
era que não existia absolutamente nada implementado em relação à governança, o que impactaria negativamente 

na instituição, em especial, na gestão dos objetivos estratégicos e dos riscos – os quais, na visão do entrevistado, 

também não eram geridos de nenhuma forma. Como observamos, o cenário encontrado era precário, mas 

divergente dessa visão do próprio Órgão sobre si mesmo.  
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Essa equipe tem a responsabilidade de selecionar e criar ferramentas de organização 

das informações coletadas pelo fluxo de reuniões e relatórios do modelo de governança. Uma 

das principais ferramentas para isso é a criação de diversos dashboards com indicadores, 

compreendendo desde as metas estratégicas até àquelas de auditorias internas e externas a que 

o Órgão se submete, e um controle maior da governança nas unidades regionais.  

Outro ponto parcialmente implementado no DNIT são as REDs e RAEs estruturadas. 

Aparentemente, elas estão operando em bom funcionamento. Isso é positivo e indica uma 

pedra basilar do modelo de governança funcionalmente implementada: as reuniões máximas 

não deliberativas de governança do Órgão. Do mesmo modo, as reuniões deliberativas da 

DICOL e do CONSAD também acontecem frequentemente.  

Mas, podemos ainda discutir os aspectos que não foram encontrados nas atas e demais 

documentos analisados e tão pouco fora mencionado nas entrevistas com o Órgão: (a) uma 

maior participação da sociedade civil; (b) medidas de transparência; e (c) accountability. 

Enquanto o primeiro elemento é inexistente nos debates; as medidas de transparência não são 

executadas em sua íntegra176 e, por consequência, se a transparência não funciona como 

deveria, o accountability fica prejudicado. 

Em termos de prestação de contas à sociedade, o DNIT é insuficiente, conforme 

identificado pelo Levantamento do TCU e pela falta de documentação a respeito de 

irregularidades encontradas por auditorias disponíveis ao público (e da ausência soluções 

encaminhadas com respeito a cada uma delas). Esse ponto é diretamente relacionado à gestão 

de riscos e auditorias internas que, de acordo com o TCU, existem em pequenas proporções 

face o que seria indicado para o Órgão.    

Como as discussões de governança indicam, auditorias internas devem ser 

complementadas por bons sistemas de incentivos ao desempenho de servidores e lideranças. 

No contexto brasileiro, essa complementação é de difícil implementação por dois motivos 

particulares: (i) a característica multifacetada e complexa de atividades governamentais, onde 

há um trade-off estrutural entre o “engessar práticas de controle” e “dar maior grau de 

autonomia aos servidores públicos”,– ou seja, entre equilibrar a liberdade de ação para 

resolver problemas e o engessamento das ações a fim de evitar práticas ilícitas; e (ii) os 

incentivos trabalhistas de não competência do DNIT, mas do Ministério da Economia, 

 
176 Materiais sobre os elementos de governança do DNIT não se encontram disponíveis em plataformas públicas; 

e, ainda que o website apresente conteúdo extenso, a apresentação desses não é clara e objetiva. 



 

145 
 

dificultando políticas de incentivos a boas práticas a partir de remuneração e benefícios 

trabalhistas.  

Outra ponderação é que o monitoramento do desempenho de um órgão também pode 

ser feito por representantes externos, como cidadãos e o setor privado. No caso do DNIT, o 

aumento contínuo da transparência dos Comitês e decisões de governança geraria maior 

controle e continuidade do modelo de governança. Caímos no mesmo ciclo da necessidade de 

continuidade dos Comitês e da integração destes aos membros externos, sempre em prol do 

maior controle para além daquele realizado pelas instituições oficiais. Membros externos 

podem contribuir com auditorias internas, por possuírem mandatos independentes das 

lideranças indicadas politicamente no DNIT, atuando de forma mais livre para procurar canais 

internos em suspeitas de irregularidades. 

Como já abordado, políticos com longos mandatos trazem mais estabilidade aos 

órgãos, de modo a evitar o favorecimento entre aliança política entre governo e burocratas, 

por acordos e arranjos derivativos de barganhas eleitorais entre mandatos curtos. Dessa forma, 

os servidores conseguem ter mais liberdade de atuação para realizar a missão do órgão em 

questão, sem o entrave de seus superiores hierárquicos.  

Da mesma forma, a troca de gestão por motivações de composição política, como as 

que ocorreram frequentemente no DNIT, possuem o mesmo impacto: alta disputa pelo 

controle do órgão e sua manipulação por interesses externos. Ou seja, mais um motivo para 

haver no modelo de governança a participação de membros externos que traga estabilidade e 

reduza o impacto político na autarquia. 

Outro elemento relacionado ao controle consiste na importância dos órgãos públicos 

externos como TCU e CGU como atores da governança do DNIT. Especialmente o TCU que 

atua como corte administrativa e sistema de avaliação da governança dos órgãos da 

administração federal. Nesse sentido, um dos documentos mais importantes sobre a 

governança do DNIT é o Levantamento Integrado de Governança Organizacional do 

TCU/2018 (LIGO), porque ele aponta para um diagnóstico da governança do Órgão.  

Curiosamente, para além de indicar quantitativamente a situação de cada elemento de 

governança do DNIT, o produto final do TCU é pobre em incluir uma descrição qualitativa 

capaz de informar os aspectos e critérios para a obtenção e significância da avaliação que 

realiza. Ou seja, o LIGO é pouco informativo e transparente. Possui baixa capacidade de se 

tornar um insumo para sugestões e diretrizes focadas à realidade do Órgão.  
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Nesse sentido, há um argumento que reforça a importância de uma equipe de 

inteligência do Secretariado Conjunto dos Comitês dentro da EGE/DIREX melhor estruturada 

que use os levantamentos do TCU e seja capaz de produzir relatórios qualitativo-descritivos 

das razões para resposta fornecida ao questionário da corte de contas. Mesmo que esses 

relatórios não integrem a versão final do Levantamento do TCU, eles servirão de inteligência 

interna ao órgão para atacar os elementos prioritários para sua melhoria.  

Da mesma forma, o uso no DNIT dos indicadores de governança fornecidos pelo TCU 

é desafiante por um motivo simples: eles não são bem estabelecidos e divulgados (possuem 

terminologia pouco clara, havendo pouca informação disponível a respeito de cada uma 

delas). Foi sugerido ao DNIT, por consultoria especializada, a implementação de 55 

indicadores de desempenho que, na visão do próprio Órgão, são inviáveis de serem 

implementados em fase tão embrionária do modelo de governança. À medida que os Comitês 

do modelo de governança se (r) estabelecem solidamente, uma discussão de adaptação e 

simplificação desses indicadores (ou mesmo criação de novos) é algo premente para que o 

DNIT alcance de seus objetivos estratégicos, incluindo os relativos à governança.  

Cabe ainda ressaltar os possíveis problemas relacionados às representações regionais 

do DNIT. Como já abordado, o desempenho dessas unidades descentralizadas sofre com as 

falhas de comunicação entre a central e os funcionários na linha de frente dos órgãos públicos 

regionalizados. O DNIT não escapa dessa questão, visto que a respeito da governança ele não 

possui comunicação efetiva com suas superintendências regionais.  

No caso das superintendências regionais, no que pese a não interação direta com os 

cidadãos, há um relacionamento direto com comunidades situadas nos locais das obras e das 

decisões relativas elas e que afetem diretamente a entrega dos serviços que do Órgão. Isso 

ocorre muito por conta (a) das normativas, diversas, repetitivas e vagas; (b) pela falta de um 

material consolidado unificador da governança do Órgão; (c) e pela ausência de uma maior 

participação das regionais na concepção e implementação da governança.   

Nesse sentido, cabe chamar atenção para as diversas normativas do modelo de 

governança, que – com linguajar vago ou impreciso – não estabelecem ou consolidam o 

modelo de governança em um único ato normativo que aborde diversos temas. Nesse sentido, 

essas normativas se mostram como uma forma pouco específica para oferecer guias práticos 

aos servidores do DNIT, no que se refere a governança. Isso é bem perceptível em relação às 

normativas que estabelecem os diferentes Comitês. Mesmo listando as diversas expectativas 
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esperadas na atuação do órgão, existe uma falha nos aspectos básicos de atribuição de funções 

como o de claramente aquelas de responsabilidade dos Comitês.  

É comum a todos esses aspectos o papel dos diferentes stakeholders do DNIT. A 

integração não depende apenas das diretrizes, mas também da integração no modelo e das 

ações da liderança e dos servidores de apoio, desde aqueles do alto escalão até os alocados na 

ponta do órgão (unidades descentralizadas). Sob esse aspecto, notamos que os servidores 

entrevistados, responsáveis pelo EGE/DIREX, são altamente qualificados e dotados de 

vontade para implementar o sistema de governança.  Mas, não costuma contar com o apoio 

das lideranças responsáveis pelas decisões estruturais dessa ordem.  

Essa falta de engajamento e participação ativa pode ser explicada, por um lado, pela 

alta rotatividade dos cargos de liderança; e, por outro lado pela falta de conhecimento da alta 

administração e servidores do que exatamente seria uma boa governança. Cabe, neste aspecto, 

a estruturação de um ciclo de treinamentos e qualificações aos servidores do DNIT focado no 

papel de cada stakeholder dentro da instituição. Em relação a alta rotatividade das lideranças, 

nota-se que ela não permite que as lideranças compreendam de modo integral o 

funcionamento do órgão e, por consequência, estejam engajados em implementar e garantir 

boa governança.  

Sobre o aspecto da liderança, cabe ressaltar o que entendemos por liderança no 

contexto da governança. Por um lado, como é descrito nos principais marcos de governança 

abordados neste trabalho, trata-se dos indivíduos em posições altas e com concentração de 

poder decisório em suas mãos. São esses os líderes também conhecidos como membros da 

alta administração de um órgão. No entanto, conforme a discussão da literatura, podemos 

compreender como líderes os membros de um órgão que possuem poder e visão, que geram 

motivação em suas equipes, que são proativos e agem para inovar em processos e decisões, 

assim como aqueles que são responsáveis pelo planejamento estratégico (não apenas do 

órgão, mas também de áreas e unidades internas, descentralizadas ou de sua sede).  

Em resumo, as figuras chaves, da alta administração até o nível de execução, que 

possuem papel-chave para garantir que um órgão gere valor público. Portanto, como líderes 

entendemos a alta administração do DNIT, mas também os diretores de departamento, 

superintendentes regionais, funcionários com competências de gestão e execução de 

programas e projetos, e aqueles com competência de gerir inteligência e conceber soluções 

para os tomadores de decisão sobre o modelo de governança e a estratégia do Órgão. 
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Voltando à discussão anterior, cabe dizer ainda que o modelo de governança do DNIT 

carece de organização, forte liderança e unificação normativa para sua efetiva implementação 

e continuidade de seu funcionamento. Apesar de ela conter alguns dos elementos 

preconizados pelo TCU que são pertinentes para uma boa governança, bem como buscar 

atender as suas expectativas e indicadores, o atendimento meramente formal aos ditames do 

TCU é insuficiente. É preciso consolidar na prática tais diretrizes normativas na prática, 

mesmo que em parte, e torná-las uma realidade no DNIT.  

Portanto, acreditamos que parte do trabalho de implementação do DNIT já ocorreu.  

Porém, ele não se deu a partir do pleno funcionamento do fluxo de informações e do controle 

centralizado e estratégico que um bom modelo de governança exige. Diversos elementos que 

compõem o sistema de governança são observados em iniciativas que não possuem 

articulação interna no órgão, pelas dificuldades de continuidade política, administrativa e do 

modelo de governança. Assim, e apesar da situação precária do modelo de governança no 

DNIT, é possível que existam elementos embrionários pertinentes para a sua implementação. 

Levando em conta tudo o que o DNIT elaborou e implementou, no âmbito do modelo 

de governança bem como o objetivo deste órgão de melhoria de sua nota no Levantamento 

Integrado de Governança Organizacional do TCU/2018 (LIGO), o objetivo prático deste 

trabalho de pesquisa ação é encontrar soluções práticas para a adequação do DNIT às 32 

práticas recomendadas para o estabelecimento de um sistema de governança adequado e 

funcional. Mesmo que tais práticas do Referencial de Governança do TCU não possuam 

clareza no passo a passo de suas execuções, elas podem servir como bússola para a confecção 

de meios, isto é, caminhos ao DNIT para a finalidade última que todas elas se orientam pelo 

Referencial do TCU. Desse modo, o DNIT pode aplicar todas as 32 práticas recomendadas de 

forma etapista e cíclica, considerando as recomendações de modo incremental – rearranjando 

a forma e relevância de cada prática do Referencial, de acordo com prioridades e 

contratempos que possam ocorrer na implementação e melhorias no modelo de governança. 

Entendemos que o Referencial do TCU tenha maior utilidade prática que os critérios 

do LIGO, pois este se mostra  pouco prático na tarefa de (a) indicar critérios concretos para 

serem seguidos pelos órgãos; e (b) produz pouca inteligência real, conforme podemos 

observar por meio dos documentos disponibilizados.  

Assim, abaixo de cada prática se encontra uma breve discussão do que foi analisado 

por esta pesquisa ação, contendo questionamentos e sugestões de ações ao Órgão. Essa análise 

foi complementada por elementos oriundos da Lei das Estatais, da Política Nacional de 
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Governança, e referencial teórico que apontam para os critérios que constroem a noção de boa 

governança. 

Por meio de “fichas”, o TCU orienta a prática de governança da organização, 

indicando: (i) o título resumido da prática; (ii) a situação177 atual do elemento em discussão no 

DNIT; (iii) o(s) stakeholder(s) ou instância(s) interna(s) do DNIT responsável(eis) pela 

implementação da prática no Órgão; (iv) o ciclo de implementação da prática, por meio da 

priorização de práticas por ordem de relevância e temporalidade; (v) as necessidades que o 

Órgão possui em relação à prática de governança178; e (vi) a fundamentação do exposto, com 

status e elementos observados no Órgão, assim como as sugestões de ação para o DNIT.  

Por fim, além das práticas do TCU, indicamos abaixo outras iniciativas guiadas que 

consideramos chaves para a efetiva implementação de um bom modelo de governança no 

Órgão. Elas são referentes às Práticas de Governança do TCU, em particular, às práticas 

relativas aos diversos componentes, conforme apresentamos no conjunto de quadros no sexto 

capítulo (Conclusão). 

5.2. Práticas relativas ao mecanismo de liderança 

5.2.1 Componente L.1 - Pessoas e Competências 

Prática L.1.1 - Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção dos membros do 

conselho de administração ou equivalente e da alta administração. 

➢ Síntese – Transparência na Seleção de Membros de CONSAD e DICOL 

➢ Situação atual - Parcial 

➢ Responsável – CONSAD e DICOL 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo  

➢ Necessidades - Elaboração – Implementação – Divulgação  

➢ Fundamentação: Como já foi observado anteriormente, o DNIT é um dos órgãos com 

maior orçamento da administração federal, possui ampla capilaridade nas unidades 

federativas a partir de sua imensa estrutura institucional. Por essas características, ele é 

um candidato natural de disputas políticas – o que explica as diversas trocas de gestão 

em curtos intervalos de tempo. Percebemos então que as indicações aos cargos no 

CONSAD e DICOL são de cunho político, não meritório (ascensão em plano de 

carreira mediante capacidade técnica comprovada). Nota-se que cada governo monta 

sua gestão conforme suas alianças por governabilidade e interesses de gestão.  

 
177 São as categorias da situação: (1) inexistente, (2) parcial, (3) implementado, (4) não se aplicável ao órgão. 

178 As necessidades são divididas em: elaboração; implementação; divulgação (interno ao órgão); capacitação 

(dos servidores e lideranças); monitoramento; avaliação; e revisão das estratégias adotadas para implementação 

das práticas.  
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O artigo 87 da Lei 10.233/2001, que cria o DNIT, estabelece alguns quais são os 

órgãos externos ao DNIT com representação no CONSAD, enquanto as diretorias do Órgão 

são de livre escolha do governo. Nesse sentido, a transparência hoje existente se refere 

somente a ampla divulgação dos nomes dos profissionais escolhidos e das diretrizes de 

representação do CONSAD. Portanto, não há um processo de seleção realmente baseado em 

competências específicas que representem um currículo mais adequado para o desempenho de 

tais funções. Notamos, em resumo, que não há um processo de seleção formal com ampla 

divulgação das vagas com transparentes critérios de seleção e divulgação das competências 

exigidas.  

Como envolve um problema macro político que foge do escopo dos servidores da 

EGE/DIREX, não iremos propor uma solução prática para a questão dos processos de seleção. 

No entanto, é possível imaginar ideias que possam, no longo prazo, dar mais transparência ao 

processo de seleção dos ocupantes dos cargos. Assim, propõe-se que no 1º Ciclo da Prática 

L.1, o DNIT divulgue em seu website, na seção “Quem Somos Nós” as funções e 

competências de cada um dos membros e, em soma, também as metas e expectativas 

relacionadas a cada um dos stakeholders do CONSAD e das diretorias. Com essa ação, torna-

se possível o acompanhamento de suas funções no órgão vinculando-as aos indivíduos. Essa 

ferramenta facilitaria o accountability e a transparência – especialmente sob os tópicos 

relacionados ao Mapa Estratégico do Órgão.  

Em segundo momento, no 3º Ciclo de implementação da Prática L.1, o EGE poderá 

levar ideias à alta administração que visem a diminuição das interferências políticas nas 

nomeações, afastando o DNIT de práticas consideradas antiéticas e inadequadas, como 

nepotismo e a corrupção. Do ponto de vista prático, as diretrizes para nomeação dessas 

lideranças, bem como as regras de duração de cargo suplência e vacância, podem ser 

estabelecidas em um normativo interno simples e genérico que estabeleça  os requisitos para a 

eleição de cada um dos líderes mediante critérios, s como (a) tempo de experiência necessária 

e (b) formação, nos moldes do que preconiza a Lei das Estatais. 

As portarias seguintes serão relativas às nomeações de cada líder e membro de forma 

específica, já que as regras gerais previamente definidas se aplicariam de forma mais genérica 

aos cargos em questão. De formal ideal, o período de início e fim dos mandatos desses 

membros não deve coincidir com os mandatos das Diretorias do DNIT. Com isso, evita-se 

interferências políticas na nomeação, e a troca excessiva da liderança, como se observou nos 

últimos anos.  
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Para além da transparência, importa nos atentarmos para a integridade, pois não basta 

preencher cargos corretamente (dotando-os de indivíduos reputados como profissionais 

íntegros e honestos). A integridade, do ponto de vista organizacional, requer uma conduta 

institucional especificamente voltada a ela, fazendo dela um guia a todos acerca dos 

parâmetros de ação considerados adequados para a instituição.  

Tal conduta institucional está intimamente ligada ao que se considera uma boa 

governança.  Como já indicado nesta pesquisa ação, ela é parte de um guia de conduta 

unificado e estruturado que, para ser organizada e implementada, depende da motivação de 

líderes e equipes motivados que atuem de acordo com a missão, visão e valores da 

organização.    

Prática L.1.2 - Assegurar a capacidade dos membros da alta administração tendo em 

vista desenvolver competências necessárias e seu apri moramento 

➢ Síntese – Desenvolvimento de Competências da Alta Administração 

➢ Situação atual – Inexistente 

➢ Responsável – EGE/DIREX – Comitê de Governança 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades - Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação – 

Monitoramento – Avaliação  

➢ Fundamentação: Com exceção da imposição de REDs e RAEs da DICOL, não foram 

identificadas ações específicas em governança para membros da alta administração. 

Porém, tais imposições são mais processos do sistema de governança do que ações 

para desenvolvimento de competências. Nesse sentido, um cronograma de 

treinamentos curtos sobre governança para a alta administração pode ser uma via de 

trabalho ao DNIT, de forma a treinar o olhar e percepção dos gestores do órgão. O 

mesmo deverá ser feito na alta administração das superintendências regionais: que 

possuirão uma mimetização da governança da central de Brasília. 

Vale ressaltar que a anterior consultoria contratada também voltada para a governança, 

previa treinamentos e qualificação dos servidores do DNIT à boa governança. Contudo, os 

entrevistados não confirmaram a execução dos mesmos nas entrevistas e relatórios usados 

para o levantamento desta pesquisa ação. Portanto, curtos treinamentos altamente 

direcionados são adequados à realidade de alto turnover dos membros da administração. Para 

as gestões devidamente integradas, esses treinamentos podem ser, se devidamente integrados 

as outras recomendações desta pesquisa ação, fornecidos não apenas por consultorias, mas 

também por instituições públicas, acadêmicas e organizações internacionais parceiras 

realizadas sem compensações financeiras – com a ENAP, o Banco Mundial, a OCDE, entre 

outras.  
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Por sua vez, os treinamentos deverão ser focados nas principais competências 

desejáveis para o cargo a que se os membros da alta administração, mediante suas 

competências e necessidades de desenvolvimento, baseado em seus feedbacks sobre atuações 

anteriores. Dessa forma, compete ao Comitê de Governança decidir as competências 

desejáveis para cada cargo; e, a partir desta listagem oficial de competências desejáveis, 

competirá a EGE/DIREX direcionar ações para cada liderança tendo em vista desenvolvê-las. 

Para o desenvolvimento dessas competências avaliadas, recomenda-se à EGE/DIREX 

estruturar um sistema de Programas de Desenvolvimento Individual (PDI) configurado em 

metas específicas a cada gestor, tendo em vista a melhora do desempenho de suas ações.  

As recomendações da Prática L1.3 abaixo elencadas avançam acerca de aspectos da 

avaliação dos membros da liderança para a definição das competências necessárias a serem 

desenvolvidas. 

Prática L.1.3 - Estabelecer sistemas de avaliação de desempenho dos membros da alta 

administração. 

➢ Síntese – Avaliação de Desempenho de Membros da Alta Administração 

➢ Situação atual - Parcial 

➢ Responsável – EGE/DIREX, CONSAD e DICOL 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades - Elaboração – Implementação – Divulgação – Revisão – Capacitação – 

Monitoramento – Avaliação  

➢ Fundamentação: Avaliação 360 

Até o momento de escrita e conclusão deste relatório de pesquisa, não foram 

encontradas em atas, relatórios e entrevistas referências ao uso de um sistema de “avaliação 

360”179.  É difícil um sistema de avaliação mensurar o desempenho de cargos de indicação 

política. No entanto, e como já discutido no item anterior, o DNIT desenvolveu o seu mapa 

estratégico definindo seus objetivos e principais metas gerais. Soma-se que esta pesquisa ação 

indicou que esses objetivos e metas sejam vinculados as ações específicas de cada um dos 

principais membros da alta administração, como forma de “forçar” transparência e 

accountability.  

Na Prática L.1.3 seguimos  a mesma lógica: podemos entender que a divulgação das 

metas é de responsabilidade de cada gestor, conforme sugestão da Prática L.1.1 (do 

 
179“Avaliação 360” é um método de avaliação de desempenho, na qual um indivíduo de qualquer nível 

hierárquico é avaliado por todos os principais membros de uma organização que interagem com ele no dia a dia 

do trabalho (desde superiores – se houver – até subordinados; passando pela avaliação por pares e colegas de 

comitês, comissões, fóruns de discussão, etc.). 
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Componente L.1, “Pessoas e Competências”), o que poderia levar a uma maior pressão de 

grupos de interesse e sociedade civil organizada para cobrar transparência. 

Ainda sobre a Prática L.1.3, sugere-se que os Comitês Estratégico e de Governança 

desenvolvam um trabalho que unifique os parâmetros de monitoramento dos objetivos 

estratégicos do Órgão, estabelecendo objetivos e metas pertinentes a cada diretoria e unidade 

regional.  Uma vez vinculadas as suas unidades e diretorias, essas metas serão vinculadas a 

gestão da alta administração, tornando-se esta abertamente responsável perante o órgão e a 

sociedade em caso de não cumprimento.  

Vale ressaltar que é possível que essas metas já existam no Órgão, uma vez que o 

DNIT respondeu sobre questões semelhantes no Levantamento Integrado do TCU (LIGO). 

Porém, imaginamos que elas por enquanto não possuam um descritivo público detalhado das 

essas metas específicas e da razão da avaliação negativa no LIGO180. A transparência desse 

processo na página online do DNIT e em relatórios públicos é determinante para a 

composição de um arranjo ideal, capaz de monitorar o andamento de cada objetivo e meta e o 

direcionamento das diretorias e departamentos geridos pela alta administração. Evidente que 

tal feito necessite de aprimoramentos e/ou definições dos parâmetros de monitoramento entre 

os Comitês.  

Com as metas estabelecidas e unificadas a partir dos objetivos, os Comitês de 

Governança e Estratégico podem desenvolver uma lista das diretrizes de avaliação e metas, 

com indicadores de monitoramento e avaliação pertinentes a cada uma. Para este trabalho, é 

possível ter ajuda de equipes técnicas das diretorias do órgão, assim como de membros de 

suas regionais. De posse das metas e indicadores, os Comitês se vinculam aos resultados do 

órgão e dos membros responsáveis oriundos da alta administração.  

Por fim, sugere-se ainda que a execução de uma “avaliação 360” dos diretores e 

superintendentes regionais. Com ela, é possível apontar quais elementos de suas lideranças e 

gestões precisam ser corrigidos, mantidos ou suprimidos. Mesmo com uma alta rotatividade 

nesses cargos, a “avaliação 360”, posterior a uma eventual saída do gestor, pode ser útil para o 

sucessor do cargo, pois permite-o entender quais elementos não funcionavam na liderança 

póstuma e corrigi-la. A implementação dessa avaliação configura como uma ação de 

desenvolvimento e capacitação das lideranças. Ademais, é importante que a lista de objetivos, 

 
180 Conforme analisamos no capítulo 5 desta pesquisa. 
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metas, indicadores e resultados anuais devem ser disponibilizadas ao público por meio do 

website do DNIT. 

Prática L.1.4 - Garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, de membros de 

conselho de administração ou equivalente e da alta administração seja transparente e 

adequado para atrair bons profissionais e estimulá-los a se manterem focados nos 

resultados organizacionais 

➢ Síntese – Benefícios Trabalhistas da Alta Administração 

➢ Situação atual – Não se Aplica  

➢ Responsável – Não se Aplica 

➢ Ciclo de implantação – Não se Aplica 

➢ Necessidades – Não se Aplica 

➢ Fundamentação: Oferecer soluções a esse item escapa do escopo deste estudo. Cabe 

ressaltar que os incentivos financeiros e trabalhistas dos cargos e alta administração se 

enquadram dentro da legislação brasileira do funcionalismo público e demais políticas 

definidas pelo Ministério da Economia dentro do sistema de cargos de Direção e 

Assessoramento Superior (DAS). 

No Brasil existem rígidas legislações e regras padronizadas para os cargos de alto 

escalão. A alteração de qualquer uma das disposições dessas normas e diretrizes depende de 

órgãos externos ao DNIT e, possivelmente, de alterações legais no Congresso Nacional.  

Assim, o EGE/DIREX e Comitês do sistema de governança não podem modelar as 

normas. Por isso, não faz sentido explorar esta questão. Apesar disso, é importante ressaltar 

que, em nível da alta administração, parte dos incentivos aos cargos são eles próprios que, por 

serem posições estratégicas de Estado, garantem prestígio social e posterior empregabilidade.  

5.2.2 Componente L.2 - Princípios e Comportamentos 

Prática L.2.1 - Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento 

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

➢ Síntese – Código de Ética do CONSAD e DICOL 

➢ Situação atual – Inexistente 

➢ Responsável – CONSAD  

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação  

➢ Fundamentação: Não há um código de ética exclusivo para o CONSAD do DNIT 

que regulamente os valores e princípios que regem o colegiado, bem como que 

discipline os comportamentos esperados. No que pese a existência de um Código de 

Conduta da Alta Administração Federal (Exposição de Motivos Nº 37/2000), este 

constitui-se como um guia geral para todos os Órgãos da União e não é adaptado às 

realidades específicas de cada instituição. Portanto, cabe a criação do código de ética 

exclusivo e adaptado às realidades do CONSAD do DNIT. 
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É recomendável que o conflito de interesses entre os membros seja normatizado, para 

que todos saibam como expor seus argumentos em reuniões e como solucionar os potenciais 

conflitos nos debates. A motivação dos conselheiros para fundamentar seus votos deve ser 

enquadrada em limites, pois nem todos os benefícios recebidos pelos conselheiros são 

aceitáveis. Deverá ser definido como ocorrerá o monitoramento e a avaliação da atuação dos 

conselheiros, bem como as sanções aplicáveis aos mesmos em caso de descumprimento das 

normas e mecanismos (Referencial TCU, 2014).  

No Regimento Interno do CONSAD/DNIT, instituído pela Resolução nº 23 de 16 de 

junho de 2015181, não disciplina a conduta dos conselheiros. Desta forma, é necessário de 

início elaborar e implementar um código de ética e conduta, aprová-lo pelos conselheiros e 

editá-lo como Resolução do órgão. O documento será divulgado obrigatoriamente aos 

conselheiros, à secretaria do CONSAD e para toda a instituição. Para que seja realmente 

implementado, os conselheiros precisam estar capacitados acerca das fundamentações das 

normas elaboradas pelo código. 

Prática L.2.2 - Estabelecer mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses 

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

administração ou equivalente e da alta administração. 

➢ Síntese – Canal de Denúncia da Alta Administração 

➢ Situação atual - Inexistente 

➢ Responsável – Corregedoria ou Comissão de Ética 

➢ Ciclo de implantação – 2º ciclo  

➢ Necessidades - Elaboração – Implementação – Divulgação 

➢ Fundamentação – Eventual preconceito, viés ou conflito de interesses dos 

conselheiros pode ensejar decisão inidônea e, que não reflete os melhores interesses do 

Órgão.  

Assim, faz-se essencial estabelecer mecanismos por quais as influências impróprias às 

convicções dos membros sejam conhecidas e analisadas, evitando que interesses pessoais 

determinem os votos dos conselheiros. Para tanto, algum órgão dentro da organização precisa 

receber, analisar e encaminhar as denúncias recebidas – o que não significa que não possa 

haver a contratação de entidade externa especializada para tal função.  

Recomenda-se que este organismo seja a Corregedoria ou a Comissão de Ética, pois 

eles (a) são independentes do CONSAD; (b) tem trânsito dentro da instituição; e (c) 

 
181 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de administracao/consad/resolucoes/ 

RESOLUCAO23 CADNIT2015.pdf>. Acesso em: 09 jan. 2021. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de%20administracao/consad/resolucoes/%20RESOLUCAO23%20CADNIT2015.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/conselho-de%20administracao/consad/resolucoes/%20RESOLUCAO23%20CADNIT2015.pdf
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ascendência sobre os conselheiros e funcionários da alta administração. De nada adiantaria se 

um órgão público receptor de denúncias sobre membros da alta administração fosse 

subordinado hierarquicamente ao investigado. 

Como sempre, deve ser dada a devida transparência ao processamento da denúncia 

para que as partes interessadas tenham acesso ao teor da reclamação e andamento do 

procedimento de averiguação. O ciclo de implementação recomendado é o segundo, pois 

depende, primeiramente, da implementação de um Código de Ético do CONSAD e da alta 

administração (prática L.2.1). 

Prática L.2.3 - Estabelecer mecanismos para garantir que a alta administração atue de 

acordo com padrões de comportamento baseados nos valores e princípios 

constitucionais, legais e organizacionais e no código de ética e conduta adotado. 

➢ Síntese – Fortalecimento do EGE/DIREX 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – Corregedoria e Comissão de Ética 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Revisão – Monitoramento – Capacitação 

➢ Fundamentação – O EGE/DIREX é a instância interna de governança do DINIT; 

porém, seu escritório não possui competência correcional, ou seja, não atua com o 

desígnio de reparar as condutas desviantes dos membros da alta administração.  

Conforme o item anterior (L.2.2), o EGE é órgão subordinado a diretoria colegiada e 

não atua com independência para julgar diretores da instituição. Assim, recomendamos que os 

mecanismos sejam estabelecidos na Corregedoria ou na Comissão de Ética – órgãos com 

competência para deliberar e interferir na atuação dos servidores. Como a Corregedoria e a 

Comissão de Ética não tem know-how em governança, é importante que o EGE/DIREX atue 

na capacitaçãodesses órgãos, fornecendo informações para que os mecanismos de correição 

sejam aplicados com maestria.  

O EGE/DIREX, por exemplo, pode manter um dashboard atualizado com as ações 

judiciais, em face de condutas desviantes de membros da instituição, as representações 

recebidas pela Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética – e como foram solucionadas – e 

as ocorrências mais frequentes, ou seja, em qual dispositivo do Código de Ética as condutas 

dos dirigentes são mais enquadradas. Sugere-se que esta prática seja implementada no 3º 

ciclo, pois depende da implementação das duas práticas anteriores. 
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5.2.3 Componente L.3 – Liderança Organizacional 

Prática L.3.1 - Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização, especialmente 

quanto ao alcance de metas organizacionais 

➢ Síntese – Avaliação, Direcionamento e Gestão do Órgão 

➢ Situação atual – Parcial  

➢ Responsável – DICOL, EGE/DIREX, Comitês Estratégico e de Governança 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação – 

Monitoramento – Avaliação – Revisão 

➢ Fundamentação – a partir de algumas entrevistas é possível saber que existe, em 

alguma medida e de modo difuso, o mecanismo de avaliação, monitoramento e gestão 

do Órgão, apesar de que este estudo não teve acesso a todos os documentos que 

comprovem isso e detalhem o funcionamento do mesmo. Sabe-se também que, do 

ponto de vista do Levantamento do TCU, o índice de capacidade estratégica cumpre 

20% dos requisitos exigidos pela corte, conforme discutido no capítulo 5 (pior 

avaliado que a gestão de riscos críticos). Sabe-se também que a resposta para 

endereçar este mecanismo está contida no próprio planejamento estratégico do Órgão: 

(i) para cada ponto estratégico deverão ser definidas metas; (ii) para cada meta, 

indicadores de desempenhos; e (iii) cada área do Órgão deverá implementar ações de 

forma a cumprir sua meta. 

Falta ainda, no entanto, que a DIREX termine a definição das metas e indicadores que 

porventura ainda estejam inconclusos, assim como identificar quais diretorias e unidades 

regionais ainda não terminaram a implementação de ações em vista de suas referentes metas. 

Da mesma forma, é necessário que, em um documento consolidado e de ampla divulgação – 

ao menos dentro da própria organização, caso haja informações sensíveis ao público externo – 

o EGE/DIREX compile as metas e indicadores e defina as principais diretrizes do sistema de 

avaliação. E, a partir disso, caberá ao EGE/ DIREX realizar a coleta anual dos resultados e a 

publicação de relatório sobre a situação de cada meta por diretoria e unidade regional.  

Para tanto, a DIREX deverá contar com os esforços de núcleos em cada diretoria – que 

serão previamente discutidos na unidade de implementação por meio das REDs e levadas em 

relatórios para a DIREX. Esses resultados, como prevê o modelo de governança, serão por 

fim discutidos na RAEs. Recomenda-se ainda que seja criado um dashboard com os 

resultados para consumo da DICOL, EGE/DIREX e dos Comitês do sistema de governança, 

facilitando o acompanhamento de indicadores e pautando a discussão de possíveis melhorias 

do sistema de governança e da própria gestão do órgão.  

Sabemos que este esforço é grande e deverá ser feito pelo EGE em parceria com 

núcleos de cada diretoria ou unidade regional. Outro ponto importante e que chama atenção 

em um primeiro momento é que há apenas um indicador por meta, para simplificação do 

processo. Quando os processos, metas, indicadores, fluxos de informação e tomadas de 
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decisão no modelo estiverem consolidados, será possível avançar para a construção de novos 

indicadores – em direção a uma maior complexidade do sistema.   

Prática L.3.2 - Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a 

gestão da organização e pelo alcance dos resultados previstos. 

➢ Síntese – Políticas e Diretrizes de Gestão da Organização 

➢ Situação atual – Parcial  

➢ Responsável – DICOL, EGE/DIREX e Comitês de Riscos 

➢ Ciclo de implantação – 2º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação – 

Monitoramento – Avaliação – Revisão 

➢ Fundamentação – esta prática consiste em implantar um sistema de controle interno 

de mitigação de riscos e de definição de metas e resultados para a organização. Ambos 

pontos são explorados em outras práticas do TCU e, portanto, este estudo as explora 

em outras seções. Ver especificamente a Prática L.3.1, para metas da organização; e a 

Prática L.3.4.  

 

Prática L.3.3 - Assegurar, por meio de política de delegação e reserva de poderes, a 

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

organização. 

➢ Síntese – Política de Delegação e Reserva de Poderes 

➢ Situação atual – Parcial  

➢ Responsável – EGE/DIREX, Comitês de Governança e DICOL 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Avaliação – Revisão 

➢ Fundamentação – este elemento é parcialmente cumprido pois na lei de criação do 

DNIT, no regimento interno do Órgão e nas diversas portarias de criação dos Comitês 

estão bem estabelecidos os organogramas e as competências de cada um dos órgãos 

internos do DNIT. 

Nesse sentido, há uma hierarquia e funções bem definidas para a tomada de decisões 

estratégicas, produção de diretrizes, planejamento e execução das ações dos Órgãos. No que 

tange os Comitês do sistema de governança, eles possuem a descrição de suas competências e 

limite de responsabilidades e há previsão de mandatos de dois anos, permitida a recondução 

dos membros para mais um mandato de igual duração. Sobre a duração de mandatos, fica 

claro que os cargos da alta administração e do CONSAD não possuem mandato definido, por 

sua estrutura de posições de indicação política.  

Ainda assim, por meio do EGE e do Comitê de Governança, o DNIT pode trabalhar na 

criação de códigos de regra mais claros com relação: (i) os requisitos para permanência nos 

cargos dos Comitês – quais as expectativas e critérios de seleção dos membros; e (ii) ao corpo 

de diretrizes para transição entre membros da alta administração, quando da troca de gestões. 
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No caso da transição de membros, sabe-se que a praxe é que uma vez determinada a troca de 

gestão, os atuais ocupantes dos cargos sairão sem haver um período de transição. Isso não 

impede que, por ação conjunta do Comitê de Governança com o Comitê de Gestão de Pessoal 

e o Comitê de TI, seja definido as regras de armazenamento de conhecimento e a produção 

automática de relatórios estratégicos – contendo informações para as novas administrações 

sempre que alguém de cargo chave for exonerado. Essas diretrizes poderão ser formuladas e 

aprovadas pela DICOL em uma última etapa de implementação da governança. 

Outro ponto importante é a questão do tempo de mandatos de dois anos dos Comitês. 

Como identificado pela pesquisa ação, um dos principais problemas que o DNIT sofre hoje é 

a acentuada rotatividade de membros da alta administração. Nesse sentido, para dar 

estabilidade e continuidade ao sistema de governança do órgão, sugere-se que ele considere 

possuir membros obrigatórios dos Comitês: que sejam membros alocados na administração 

como funcionários públicos de carreira do órgão e externos ao DNIT, ambas figuras com 

mandatos de 3 anos, para poder atravessar transições de administrações. Tal dispositivo 

facilitaria a preservação governança do órgão e sua gestão de conhecimento.  

A identificação e organização da liderança no Órgão é outro aspecto relacionado com 

a delegação e reserva de poderes, pois elas – em maior escala – dotam suas instâncias internas 

de governança de verdadeira capacidade para avaliar, direcionar e monitorar o Órgão. Em que 

pesem todas as ações necessárias e relevantes para a consolidação de uma boa liderança e 

estrutura de delegação no Órgão, com a devida urgência não se vislumbra outro caminho 

senão o primeiro de restabelecer dentro do DNIT líderes responsáveis pelo tema da 

governança, tanto em sua sede como em suas superintendências.  

A cargo do Órgão e sem a necessidade de alteração de cunho estrutural e 

normativo, aloca-se o tema da governança por completo, desde seu modelo estrutural até sua 

implementação diária e monitoramento, portanto, definindo funções claras para tais líderes 

organizados em células, órgãos ou estruturas similares. Apenas assim estes líderes 

congregarão vontade e confiança para exercer sua liderança de forma comprometida e 

consistente.  

Do ponto de vista da implementação, a liderança pode ser dividida em células 

destinadas a gestão e execução, facilitando a divisão de tarefas e mesmo a mensuração de 

desempenho dos respectivos líderes. Assim, os “líderes gestores” estariam responsáveis pela 

gestão corporativa e política da governança e pela relação com os stakeholders.  
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Os líderes ficariam sediados na sede do DNIT e seriam responsáveis pela visão 

estrutural holística de todo o Órgão. Os “líderes executores”, por sua vez, seriam responsáveis 

por colocar em prática as diretrizes estabelecidas pela gestão, no que respeita a governança, 

conduzindo os programas aprovados pela gestão para implementação e aprimoramento 

contínuo do modelo de governança em cada uma das regionais do Órgão. Ademais, estes 

também seriam os responsáveis pelo reporte de status da governança de cada regional para os 

“líderes gestores” e para a sede.  

É fundamental a constituição de um núcleo duro voltado para os temas da governança 

do DNIT que não sofra com as variações políticas de sua alta administração e que seja 

passível do apoio e composição de agentes e consultores externos. A partir daí, o investimento 

na profissionalização e treinamento de tal núcleo voltado às boas práticas de governança (e 

para a manutenção de informações e dados sobre o tema dentro do próprio Órgão) se mostra 

uma boa avenida a ser percorrida em busca da delegação efetiva de poderes e 

comprometimento e responsabilização de seus líderes no sentido de consolidar no Órgão as 

melhores práticas de governança. 

Prática L.3.4 - Responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle interno. 

➢ Síntese – Responsabilização Superior da Gestão de Riscos e Controle interno 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – CONSAD e DICOL 

➢ Ciclo de implantação – 2º ciclo 

➢ Necessidades – Revisão – Capacitação – Monitoramento – Avaliação 

➢ Fundamentação – A situação da gestão de riscos e controle interno do DNIT é 

precária, conforme se extrai do “Levantamento Integrado de Governança 

Organizacional do TCU/2018” (ver seção 5.4.1). No item “2111 (O modelo de gestão 

de riscos da organização está estabelecido)” a conformidade é de apenas 5%: o que é 

bem abaixo das demais instituições federais. No item “2112 (Os riscos considerados 

críticos para a organização são geridos)” a marca é de 25% e, ainda que acima das 

médias, pode ser considerado baixo em razão da importância do Órgão.  

Podemos inferir que a alta administração do DNIT realiza de forma difusa a gestão de 

riscos e o controle interno, na medida em que toda organização atua para resolver ameaças, 

reparar prejuízos e controlar as ações dos servidores. Porém, é seguro afirmar que a alta 

administração não realiza o monitoramento e a avaliação dos riscos, nem atua com 

estabilidade para decidir sobre questões de controle interno.  

Em direção ao monitoramento, avaliação e responsabilização, um importante passo 

seria o mapeamento dos riscos existentes e a elaboração de uma matriz de responsabilidade 

que venha a servir de um primeiro guia de responsabilidade e condução da ação dos 
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servidores. A referida matriz seria dividida em categorias de servidores, estabelecendo a 

responsabilidade e atuação genérica de cada um deles. Importante dizer que esta atuação não 

estaria sujeita a interferências políticas ou trocas de gestão.  

A matriz seria atualizada periodicamente e a medida que novos cargos são criados ou 

que a estrutura de cargos existentes seja remodelada. Em resumo, a matriz de 

responsabilidade é um grande guia de atuação de cada categoria de servidor do Órgão, 

servindo, portanto, como primeiro passo para a responsabilização em prol da boa governança. 

Ainda em relação ao mapeamento das responsabilidades, uma segunda medida é 

determinar quais serão as consequências para o descumprimento de cada uma das funções 

primordiais delineadas pela matriz – o que se conecta com a existência de bons indicadores de 

desempenho dentro do Órgão. Isso se soma a posterior implementação de mecanismos 

internos de controle cruzados entre os próprios servidores, ou seja, funções capazes de avaliar 

a atuação das demais funções e vice e versa, de modo a facilitar a responsabilização dentro do 

DNIT. Importante notar que a importância da publicidade e transparência dessa matriz de 

responsabilidades precisa estar disponível publicamente com acesso irrestrito a todos, 

promovendo assim o controle social externo. 

Mapeadas as responsabilidades, é preciso que se efetue reuniões do CONSAD e da 

DICOL para o constante debate acerca dos riscos-chaves das organizações, das normas 

estratégicas e táticas de controle interno, criando uma rotina de revisão periódica. Caso 

alguma ameaça seja identificada é necessário que a alta administração tenha um protocolo de 

ações já delineado – inclusive com a convocação de um gabinete de crise que possa agir 

imediatamente e minorar os danos à instituição.  

A composição desse gabinete se dará pela participação indispensável da comunicação 

social, da Corregedoria e da Procuradoria da Federal do órgão.  Da mesma forma, é 

necessário que os protocolos de controle interno reduzam a discricionaridade de atuação dos 

servidores, possibilitando segurança nas ações realizadas, uma vez que baseadas em decisões 

tomadas pela alta administração.  Recomendamos que a prática seja implementada no 2º ciclo, 

em razão da necessidade de revisão dos riscos-chaves da organização e da montagem de 

protocolos de atuação.  
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Prática L.3.5 - Avaliar os resultados das atividades de controle e dos trabalhos de 

auditoria e, se necessário, determinar que sejam adotadas providências. 

➢ Síntese – Monitoramento do controle e auditoria interna 

➢ Situação atual – Inconclusivo 

➢ Responsável – CONSAD, DICOL, EGE/DIREX e Comitê de Governança 

➢ Ciclo de implantação – 2º Ciclo 

➢ Necessidades – Monitoramento – Avaliação 

➢ Fundamentação – Conforme analisado nas práticas relacionadas ao controle interno 

(C1.1 e C1.2) e à auditoria interna (C2.1, C2.2 e C2.3), desde 2018 o DNIT vem 

aprimorando seus mecanismos (coincidentemente após o último Levantamento do 

TCU). Porém, não podemos atestar o feito. 

A partir da análise das atas de reunião do CONSAD e da DICOL, notamos que não se 

pode atestar a participação efetiva da alta administração na definição da estratégica do 

controle externo e auditoria interna. Portanto, sugerimos (a) um engajamento maior da alta 

administração do CONSAD e da DICOL; (b) a produção de relatórios pela EGE/DIREX; e (c) 

a discussão nos Comitês, especialmente no de governança. Por depender do pleno 

funcionamento dos sistemas de controle e auditoria interna, sugerimos que a implantação 

ocorra no 2º ciclo, com a criação de mecanismos de monitoramento e avaliação. 

5.2.4  L.4 – Sistema de Governança 

Prática L.4.1 - Estabelecer as instâncias internas de governança da organização 

➢ Síntese – Instância de Governança 

➢ Situação atual – Parcial  

➢ Responsável – CONSAD, DIPOL, EGE/DIREX, Comitê de Governança e demais 

comitês 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Implementação – Revisão – Capacitação 

➢ Fundamentação – conforme exposto nesta pesquisa ação, o DINIT possui definida 

uma estrutura de governança. Porém, é seguro afirmar que ela não está consolidada e 

não consegue aplicar a contento os mecanismos de governança. Portanto, a situação 

atual é de existência de direito de instância de governança, não de fato.  

O CONSAD e o DIPOL não debatem nas reuniões regularmente o tema da governança 

institucional do DIREX. Isso demonstra a necessidade de uma política de enforcement que 

obrigue os colegiados a discutir e decidir sobre o tema, gerando valores para a instituição. 

Dessa forma, conforme ressaltado na seção “4.3. Achados das entrevistas e Benchmarking”, o 

board precisará realizar uma autocrítica sobre os termos pautados, deliberando apenas sobre 

os valores, as políticas, as metas gerais e os resultados do ciclo anterior – de modo a evitar 

discussões que fogem da competência do colégio, como questões táticas e operacioanais.  
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Também será necessário realizar um trabalho intenso com as Diretorias, para que estas 

compreendam o papel que possuem no suporte da governança, como a responsabilidade da 

tradução e divulgação da estratégia a todos os setores da instituição. O EGE/DIREX, sendo o 

curador da governança no DNIT, precisará ser fortalecido. Seu papel de avaliador, 

monitorador e executor do plano de governança foi destacado pelos entrevistados. Ademais, 

destacam-se suas competências para: (a) identificar os problemas; (b) premiar as iniciativas 

bem-sucedidas; (c) propor as melhorias aos colegiados (extinção de comitês, critérios para 

seleção e remuneração dos membros, etc.); e (d) ajustes ao planejamento do próximo ciclo.  

Portanto, o EGE precisa ser um órgão respeitado e com trânsito institucional livre e 

respaldado pela alta administração. Conforme análise do status dos stakeholders (seção 5.4), 

apenas o “Comitê de TI” atua de maneira constante desde sua criação em 2011 – ainda que 

tenha sido pensado antes e fora dos mecanismos de governança. Portanto, é seguro afirmar 

que o estabelecimento das instâncias internas de governança passa pela construção de comitês 

– tornando estes indispensáveis para a execução dos mecanismos de governança pública 

(liderança, estratégia e controle).  

Ressaltamos o papel transversal desses organismos – que abarcam membros dos 

escalões alto, médio e baixo, além de representantes externos da organização. A troca 

possibilitada pela atuação dos comitês gera um processo institucional de oxigenação de ideias 

para o incremento da governança. Para viabilizar o funcionamento dos comitês, sugerimos a 

implementação por etapas e ciclos, sendo o primeiro ciclo o que consideramos curto prazo, o 

segundo ciclo o médio e o terceiro o longo prazo, porque não há maturidade institucional para 

implementá-los de uma só vez. Recomendamos primeiramente a instituição do Comitê de 

Governança e a manutenção do Comitê Gestor de TI. Uma vez consolidados, sugerimos a 

criação de comitês de gestão de riscos, gestão de pessoas e relações institucionais. 

Prática L.4.2 - Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas. 

➢ Síntese – Balanceamento de Poder 

➢ Situação atual - Parcial 

➢ Responsável - CONSAD e DICOL 

➢ Ciclo de implantação - 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Monitoramento – 

Avaliação 

➢ Fundamentação –Assim como os demais órgãos da administração pública brasileira, 

o DNIT possui ampla normatização sobre as funções e responsabilidades de cada 

órgão que compõe sua estrutura. Contudo, também como a maioria das instituições do 

aparelho estatal, ele se encontra mais próximo da rigidez burocrática do que das novas 
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práticas de gestão – como orientação para resultados, foco no cidadão, democratização 

da gestão, transparência e descentralização, etc.  

Desta forma, sugere-se que as funções de cada órgão sejam redesenhadas, de modo 

que as atividades sejam repartidas e as responsabilidades pela execução se tornem eficientes, 

eficazes e efetivas. Para tanto, não é possível que as estruturas sejam constantemente 

aprovadas em instâncias superiores – que devem se deter a decisões estratégicas –; é preciso 

fortalecer as instâncias transversais e mais democráticas, como os comitês.  

De outro lado, no aspecto individual, o exercício de uma função crítica por servidor 

deve ser temporário, possibilitando a renovação de ideias e práticas. A garantia do 

balanceamento de poder e a segregação de funções críticas devem ser pensadas junto com a 

implementação da governança do órgão. Por isso, encontram-se no 1º Ciclo de ações. 

Prática L.4.3 - Estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-lo para as 

partes interessadas. 

➢ Síntese – Sistema de Governança 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – CONSAD, DIPOL, EGE/DIREX, Comitê de Governança e demais 

comitês 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Implementação – Divulgação – Capacitação – Monitoramento – 

Avaliação 

➢ Fundamentação – Em essência, esta prática é a tradução desta pesquisa ação.  

Entendemos que seguir o modelo do TCU se mostra a alternativa mais vantajosa, por 

este ser a instituição de controle externo da administração pública federal. 

Ainda que seja possível inserir outras práticas consagradas e experiências de outras 

instituições no modelo, entendemos que o formato proposto pelo TCU é crucial mote para 

traçarmos uma fundação bem consolidada. Ademais, ressaltamos a relevância da 

disseminação do sistema de governança pelo DNIT: as práticas de governança devem ser 

realizadas do CONSAD às unidades locais.  

Para tanto, é muito importante o fortalecimento da comunicação interna e a criação de 

uma escola de governo do DNIT – para promoção de cursos e eventos que auxiliem na 

formação dos servidores. Não devemos esquecer que um sistema complexo, como esse 

proposto, está sempre em construção. Por isso, deve estar aberto a possibilidades de melhoria 

contínua. 
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5.3  Práticas relativas ao mecanismo estratégia 

5.3.1 Componente E.1 – Relacionamento com partes interessadas 

Prática E.1.1 - Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as diferentes partes 

interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas as características e possibilidades 

de acesso de cada público-alvo. 

➢ Síntese – Canais de Comunicação 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – CONSAD, Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Divulgação – Revisão 

➢ Fundamentação – O relacionamento com as partes interessadas está intimamente 

ligado com a transparência. Esta, perpassando por todos os elementos fundamentais 

para uma boa governança, mostra-se como uma linha condutora para que todos os 

elementos necessários a esse relacionamento sejam facilmente acessados e 

publicizados, alcançando o público interno e externo ao Órgão.  

Tratamos nesta prática da transparência interna e externa, a medida que o 

conhecimento do conteúdo das ações do DNIT se torna fundamental aos cidadãos e aos 

stakeholders externos – os seus servidores e colaboradores precisam ter mais que acesso a tal 

conteúdo: precisam da formação para compreensão dos mesmos. É necessário, pois, o pleno e 

detalhado conhecimento de tudo o que regula Órgão, para que sejam os direcionadores de sua 

atuação diária. 

No caso específico do DNIT, verificamos que há um bom nível de transparência, no 

que tange os canais de comunicação e relacionamento com as partes interessadas. As 

informações e os documentos relativos às políticas do Órgão se mostram facilmente acessadas 

no sítio eletrônico. No entanto, verificamos um descompasso entre o que está publicado e 

acessível e aquilo que realmente está em funcionamento no Órgão, conforme discorrido nas 

seções anteriores, não deixando claro o que de fato está ocorrendo no órgão.  

Um exemplo que ilustra isso é a seção relativa a gestão estratégica do Órgão: no site 

ela aparece completamente estruturada; contudo, na prática ela sequer foi implementada da 

forma como foi publicada. A boa governança e comunicação com os interessados requerem 

um fluxo de informações consistente, com os conteúdos publicados revisados a fim de 

refletirem na realidade do Órgão. Mais importante que ter conteúdo “hipotético” publicado, é 

ter publicado o que é real, concretamente implementado e em funcionamento. Nesse sentido, 

uma revisão e redução do conteúdo disponível ao público no site não será prejudicial ao 

Órgão. Ao contrário, fortalecerá seus canais de comunicação e suas práticas de transparência. 
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Do ponto de vista interno, de acordo com as informações obtidas nas entrevistas, 

notamos uma lacuna enorme na transparência e divulgação das informações. Esse problema 

tem como fonte a pouca fluidez das informações dentro do Órgão, principalmente no que diz 

respeito à comunicação da sede com as regionais que, segundo as informações, é praticamente 

inexistente. 

De tal sorte, o estabelecimento de um fluxo de comunicação interno, com canais 

eficientes de comunicação, a exemplo de ferramentas tecnológicas, contribuiria em grande 

medida para a boa comunicação interna, para a eficiência e transparência de todo o DNIT e de 

sua governança. As informações gerais seriam consolidadas em um portal eletrônico interno 

que espelharia o portal externo, contando com informações e ferramentas necessárias à gestão 

do Órgão.  

Ainda sobre a comunicação interna, verificamos que o DNIT uma não possuí uma 

política sobre informações sigilosas e formas de publicização de informações públicas. Tal 

ausência reflete diretamente no nível de transparência observado, impedindo que muitas 

informações se tornem públicas na medida em que elas necessitam assim o ser – gerando um 

feito de degradação do tratamento das informações e transparência do Órgão. Assim, a 

elaboração de uma política interna simples de tratamento, confidencialidade e divulgação de 

informações vem a contribuir com o fluxo de comunicação e a evolução das práticas de 

transparência no DNIT.  

Tais medidas são necessárias, porém, não urgentes. Por isso, elas podem estar 

reservadas ao 3º ciclo de implementação, visto que atualmente elas respondem às 

necessidades mínimas do Órgão.  

Prática E.1.2 - Promover a participação social, com envolvimento dos usuários, da 

sociedade e das demais partes interessadas na governança da organização. 

➢ Síntese – Participação Social 

➢ Situação atual – Inexistente 

➢ Responsável – CONSAD, Comitês e Ouvidoria 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação 

➢ Fundamentação – O DNIT carece de participação social efetiva. Desta forma, é 

necessário construir mecanismos que garantam a atuação da sociedade civil: seja por 

cidadãos que precisam acessar o serviço ou por instituições interessadas na excelência 

da prestação.  

Para tanto, recomendamos a construção de mecanismos de acesso ao DNIT, como 

(a.1) a participação de membros externos à administração pública no CONSAD e (a.2) nos 
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comitês; (b) a realização de audiências públicas sobre temas sensíveis à instituição; (c) o 

fortalecimento da ouvidoria; (d) a realização de conferências; e (e) a criação da escola de 

governo do DNIT, permitindo a troca de conhecimento entre a instituição, a academia, outras 

instituições e a sociedade.  

O fortalecimento da participação social e efetivo controle social externo estão 

diretamente relacionados com os fluxos de comunicação para a transparência do Órgão. 

Fortalecer a comunicação, de forma a melhorar a transparência é medida em direção ao 

aumento da participação social. Por isso, também fica reservada ao 3º ciclo de 

implementação. 

Prática E.1.3 - Estabelecer relação objetiva e profissional com a mídia, com outras 

organizações e com auditores. 

➢ Síntese – Relacionamento Externo Objetivo  

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – CONSAD e Comunicação externa 

➢ Ciclo de implantação – 2º Ciclo 

➢ Necessidades – Revisão – Capacitação – Monitoramento – Avaliação 

➢ Fundamentação – Como comentamos acerca da comunicação no DNIT, tanto interna 

como externamente ela se mostra bastante fragilizada, sendo, recomendável que o 

DNIT elabore um plano de comunicação externa que direcione a relação com a mídia 

e o prepare para gerenciar possíveis crises.  

Quanto à auditoria externa o ideal é que ela não seja persecutória, mas de colaboração 

contínua – visando o aperfeiçoamento dos processos, procedimentos, da comunicação e, 

principalmente, da governança pública –, pois não há medidas sancionatórias do TCU. A 

intenção é a construção de pontes entre o DNIT e órgãos externos, para melhorar sua atuação. 

Este trabalho passa pelo desenvolvimento de uma cultura organizacional que valorize a 

colaboração, sensibilizando e capacitando seus servidores. Por abarcar também a construção 

de protocolos que demandem tempo para a elaboração, tal prática pode ser executada no 

segundo ciclo (2º Ciclo). 
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Prática E.1.4 - Assegurar que decisões, estratégias, políticas, programas, planos, ações, 

serviços e produtos de responsabilidade da organização atendam ao maior número 

possível de partes interessadas, de modo balanceado, sem permitir interesses de pessoas 

e/ou grupos. 

➢ Síntese – Relacionamento dos stakeholders 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – EGE/DIREX, Comissão de Ética e Corregedoria, Comunicação Social 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Fortalecimento – Capacitação - Divulgação 

➢ Fundamentação –O código de ética182 é o protocolo inicial para garantir a relação 

balanceada entre os stakeholders. Com base no código, a Comissão de Ética183  atua 

para orientar e aconselhar a conduta dos servidores e apurar eventuais desvios.  

Ademais, é importante que a instituição possua uma visão estratégica do 

relacionamento com os stakeholders, mapeando todas as relações internas e externas – em 

potencial do DNIT. Desta forma, ela poderá estabelecer a governança em evidências sólidas. 

Em razão da prática em parte consolidada não demandar grande negociação interna  

sugerimos a implantação no 1º ciclo. 

5.3.2 Componente E.2 – Estratégia organizacional 

Prática E.2.1 - Estabelecer modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como 

transparência e envolvimento das partes interessadas. 

➢ Síntese – Gestão Estratégica Transparente e Participativa 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – EGE/DIREX e Comitê Estratégico  

➢ Ciclo de implantação – 2º Ciclo 

➢ Necessidades – Revisão – Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação 

➢ Fundamentação – No que diz respeito ao modelo de gestão estratégica do DNIT, é 

inegável o esforço do Órgão para definir uma estratégia de atuação, bem como de 

torná-la pública, como se pode ver no website do Órgão.  

Pelas informações obtidas nesta pesquisa ação, compreendemos que o Órgão enfrenta 

grandes dificuldades para implementar seu modelo de gestão estratégia outrora definido; e 

uma das principais razões para isso é o não envolvimento das partes interessadas, da liderança 

e de um patrono voltado especialmente ao tema. Como já afirmamos reiteradamente, as trocas 

constantes de liderança e a grande interferência política não contribuíram para que a execução 

da gestão estratégica pretendida inicialmente. 

 
182 Instituído pela Portaria nº 1.234, de 28 de setembro de 2006. 

183 Instituída pela Portaria no 1.058, de 28 de junho de 2007. 
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Prova disso é que nos últimos anos não houve registros de reuniões exclusivas do 

Comitê estratégico – as quais seriam necessárias à implementação do referido modelo de 

gestão. Diferentemente do modelo de governança, que ainda apresenta muitas lacunas, o 

modelo de gestão estratégica parece-nos mais preparado para execução. 

Recomendamos, portanto, um esforço de implementação da gestão estratégica 

combinado com o modelo de governança, podendo ocorrer de maneira faseada: partindo 

inicialmente do que é mais importante para o Órgão, no sentido funcional, e o que mais se 

mostra coerente com o modelo de governança. Assim, os dois temas começarão a caminhar 

juntos – o que é o ideal esperado em uma implementação eficaz.  

Para tanto, é importante que seja destacado um núcleo voltado a isso, e a quem 

também caberá revisar o que já foi elaborado do modelo de gestão estratégica e definir as 

prioridades à implementação. Um primeiro passo nessa direção seria o retorno das reuniões 

do Comitê Estratégico, quer com os membros já empossados ou novos – mais adequados a 

realidade do Órgão, considerado as trocas de gestão. Nesse cenário, a transparência será 

consequência da referida revisão e implementação, pela publicização das medidas tomadas e 

efetivamente implementadas. 

Prática E.2.2 - Estabelecer a estratégia da organização 

➢ Síntese – Gestão Estratégica 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – EGE/DIREX e Comitê Estratégico  

➢ Ciclo de implantação – 2º Ciclo 

➢ Necessidades – Revisão – Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação 

➢ Fundamentação – Para esta Prática, ver especificamente a Prática E.2.1 anterior.  

Prática E.2.3 - Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais indicadores e 

o desempenho da organização. 

➢ Síntese – Monitoramento e avaliação da estratégia 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – EGE/DIREX e Comitê Estratégico  

➢ Ciclo de implantação – 2º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Revisão – Capacitação – 

Monitoramento – Avaliação  

➢ Fundamentação – Em relação ao monitoramento da gestão estratégica do DNIT, vale 

mencionar que existe uma lista de indicadores – inclusive do TCU – voltados a esta 

análise e monitoramento, incluindo os componentes da governança do Órgão.  

De toda sorte, a situação se mostra parcial dado que não existem indicadores para 

avaliar e mensurar o modelo em si, como pressupõe esta prática, apesar de existir indicadores 
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relacionados aos componentes da gestão estratégica e governança. Ademais, na prática, com 

base nos dados que nos foram fornecidos pelo Órgão, não foram encontradas ações concretas 

voltadas ao monitoramento da gestão do Órgão – somando-se a esta a ausência de reuniões do 

Comitê Estratégico. 

Assim, com a lacuna da avaliação do desempenho estratégico do Órgão, torna-se 

fundamental a revisão e simplificação dos indicadores de desempenho relativos à estratégia. O 

ideal será a que haja apenas um indicador de desempenho para cada objetivo estratégico, de 

modo a analisar objetivamente cada item do modelo de gestão estratégica sob a ótica do que 

foi planejado para o Órgão, e do que foi decidido na retomada das reuniões do Comitê 

estratégico, como formas de garantir que as iniciativas estratégicas permaneçam em constante 

monitoramento.  

5.3.3  Componente E.3 – Alinhamento Transorganizacional 

Prática E.3.1 - Estabelecer mecanismos de atuação conjunta com vistas a formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação de políticas transversais e descentralizadas. 

➢ Síntese – Implementação de Políticas Transversais e Descentralizadas 

➢ Situação atual – Inexistentes 

➢ Responsável – CONSAD, DICOL e EGE/DIREX 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação  

➢ Fundamentação – Esta prática exige que o Órgão esteja em um nível de maturidade 

institucional mais avançado, a fim de poder transversalizar e descentralizar suas 

políticas. Carece, portanto da execução e eficácia das ações (Práticas) acima 

elencadas. 

Conforme as entrevistas nos relataram, a cultura de uma organização é um atributo que 

deve ser trabalhado dia-a-dia. A implementação de mecanismos de atuação 

transorganizacional e conjunta (como redes, fóruns ou até mesmo outras metodologias de 

trabalho, como a gestão de projetos e os laboratórios de inovação) exigem que o DNIT tenha 

seu modelo de governança estabelecido. Desta forma, o 3º ciclo de implantação parece mais 

adequado para o estabelecimento destes mecanismos. 
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5.4 Práticas relativas ao mecanismo controle 

5.4.1 Componente C.1 – Gestão de riscos e controle interno 

Prática C.1.1 - Estabelecer sistema de gestão de riscos e controle interno Síntese – 

Sistema de Gestão de Riscos e Controle Interno 

➢ Situação atual – Implementado 

➢ Responsável – Coordenação-Geral de Integridade 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Fortalecimento  

➢ Fundamentação – Conforme exposto na Prática L.3.4, a gestão de riscos no DNIT é 

crítica, conforme o “Levantamento Integrado de Governança Organizacional do 

TCU/2018”. No entanto, movimentações recentes do DNIT – como a criação da 

Coordenação-Geral de Integridade – demonstram que o órgão está trabalhado com 

especial atenção para o desenvolvimento de um sistema de gestão de riscos e controle 

interno.  

Conforme o “Plano de Integridade do DNIT do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - 2020/2021 - 3ª versão”184, as ações na área de integridade do 

DNIT começaram a ser realizadas em maio de 2018 com a criação da Unidade Gestora da 

Integridade do DNIT pelo Escritório de Gestão Estratégica. 

Ressaltamos alguns aspectos específicos relativos ao Plano: (i) a gestão de riscos 

prevista nas disposições do capítulo III do Programa de Integridade, explicitando a natureza 

dos riscos em potencial e a determinação do nível dos riscos; (ii) os materiais produzidos e 

disponibilizados no site apresentam ótima qualidade, com linguagem simples e didática; (iii) a 

responsabilização de cada órgão pela condução do sistema foi prevista pelo Plano; e (iv) o  

programa de ações previsto no Plano de Integridade que prevê todas as etapas de consolidação 

do sistema organizadas. 

  

 
184 “Plano de Integridade do DNIT do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 2020/2021 - 3ª 

versão”. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/coordenacao-geral-de-

integridade/plano_integridade-3.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2021. Outras publicações relevantes: a “Política 

Antifraude e Anticorrupção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)”. Disponível 

em: <https://www.gov.br/dnit/pt-

br/assuntos/integridade/arquivos/caderno_politica_antifraude_e_anticorrupcao_do_dnit-v3.pdf>. Acesso em: 12 
jan. 2021. Portaria nº 5.843, de 06 de outubro de 2020; o “Programa de Gestão de Riscos do DNIT”, Portaria nº 

4.665, de 04 de julho de 2019; o “Programa de Integridade do DNIT”, Portaria 4642, de 03 de julho de 2019 

Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/coordenacao-geral-de-

integridade/programa-de-integridade_v2.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2021. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/coordenacao-geral-de-integridade/plano_integridade-3.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/coordenacao-geral-de-integridade/plano_integridade-3.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/arquivos/caderno_politica_antifraude_e_anticorrupcao_do_dnit-v3.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/arquivos/caderno_politica_antifraude_e_anticorrupcao_do_dnit-v3.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/coordenacao-geral-de-integridade/programa-de-integridade_v2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/integridade/coordenacao-geral-de-integridade/programa-de-integridade_v2.pdf
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Prática C.1.2 - Monitorar e avaliar o sistema de gestão de riscos e controle interno, a fim 

de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional. 

➢ Síntese – Monitorar e avaliar o sistema de gestão de riscos e controle interno 

➢ Situação atual – Inexistente 

➢ Responsável – Coordenação-Geral de Integridade 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração e Implementação 

➢ Fundamentação – Conforme a página 15 do “Plano de Integridade do DNIT do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 2020/2021 - 3ª versão”, a 

implementação do “Plano de Monitoramento Contínuo” está prevista para fevereiro de 

2021, com base no “Referencial de Combate à Fraude e Corrupção do TCU” 

(apresentado na seção 5.4.1 deste trabalho de pesquisa ação). A partir do 

monitoramento regular, será possível realizar uma avaliação de qualidade pela 

administração superior. 

5.4.2 Componente C.2 – Auditoria Interna 

Prática C.2.1 - Estabelecer a função de auditoria interna 

➢ Síntese – Auditoria Interna 

➢ Situação atual – Implementado 

➢ Responsável – Auditoria Interna 

➢ Ciclo de implantação – Não se Aplica 

➢ Necessidades – Fortalecimento 

➢ Fundamentação – A Auditoria Interna está plenamente em execução no DNIT, com 

base nas diretrizes do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal –papel desempenhado pela Controladoria-Geral da União. 

Conforme o site da instituição, os relatórios e planos anuais são produzidos desde 

2018185 - os documentos apresentam qualidade técnica e elucidativa.  

Destaca-se no plano anual de 2020: (i) o estabelecimento de cadeias de valor da 

auditoria interna; (ii) a definição dos processos auditáveis; (iii) o mapa de riscos do DNIT; 

(iv) as auditorias planejadas para o exercício; e (v) ações de capacitação sobre auditoria 

interna. 

  

 
185 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/orgaos-vinculados/auditoria/planejamento>. 

Acesso em: 12 jan. 2021.  

https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/orgaos-vinculados/auditoria/planejamento
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Prática C.2.2 - Prover condições para que a auditoria interna seja independente e 

proficiente. 

➢ Síntese – Auditoria Interna Independente 

➢ Situação atual – Implementado 

➢ Responsável – CONSAD, DICOL, Auditoria Interna 

➢ Ciclo de implantação – Não se Aplica 

➢ Necessidades – Fortalecimento 

➢ Fundamentação – Pelos documentos produzidos pela auditoria interna, é possível 

inferir que o Órgão goza de autonomia para desempenhar seu trabalho. Ressalta-se, 

contudo, o papel da alta administração na garantia das condições de independência: o 

CONSAD e da DICOL devem ser sempre zelosos com a autonomia da auditoria 

interna. 

Prática C.2.3 - Assegurar que a auditoria interna adicione valor à organização. 

➢ Síntese – Valor Gerado pela Auditoria Interna 

➢ Situação atual – Implementado 

➢ Responsável – CONSAD 

➢ Ciclo de implantação – Não se aplica 

➢ Necessidades – Fortalecimento 

➢ Fundamentação – Desde 2018, atesta-se uma curva de desenvolvimento da auditoria 

interna, de modo que os valores gerados podem ser identificados.  

É interessante observar que no memos ano coincidiu a publicação do último 

“Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública do TCU” em que o DNIT 

foi mal avaliado no item “3120 (Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna”), ficando 

com percentual de 29% de conformidade e abaixo de todas as médias – inclusive do conjunto 

de autarquias federais (Cf. Gráfico 2). 

5.4.3 Componente C.3 – Accountability e Transparência 

Prática C.3.1 - Dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o 

sigilo, como exceção, nos termos da lei. 

➢ Síntese – Transparência das Informações 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – EGE/DIREX, Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Implementação – Divulgação – Revisão – Capacitação – 

Monitoramento – Avaliação 

➢ Fundamentação – A Lei de Acesso à Informação186 previu uma série de mecanismos 

de transparência das informações públicas que podem ser agrupados em dois grandes 

conceitos: a transparência ativa e a transparência passiva.  

 
186 Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
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A transparência ativa é a divulgação de informação sem a necessidade de pedidos 

anteriores. No parágrafo primeiro do artigo 8º dessa legislação prevê um rol mínimo de 

informações que devem ser disponibilizadas. Analisando e comparando o site do DNIT com 

cada um dos incisos do artigo 8º da Lei da Transparência, observamos a seguinte situação:  

i. registro das competências e estrutura organizacional no site do DNIT está 

publicado o organograma da instituição187 e a sua composição188 – contendo os 

endereços, telefones e responsáveis de cada unidade;  

ii. não há, porém, conteúdo informando sobre atendimento ao público;  

iii. sobre os registros de repasses e transferência de recursos financeiros: existe a 

página no site, mas, está desatualizada189, não sendo possível identificar o 

registros;  

iv. sobre os registros de despesas – as receitas e despesas estão registradas, fáceis 

de identificar e atualizadas190;  

v. sobre as licitações e contratos: no geral, a página de licitações e contratos está 

organizada191. No entanto, com o fundamento da pesquisa  verificamos falhas 

na disponibilização das informações. Por exemplo, há apenas o registro do 

RDC nº 324/2018-00192 nos editais da sede do ano 2018; porém, ao se 

consultar apenas os contratos da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária há três 

registros no mesmo ano193;  

vi. sobre o acompanhamento de ações, projetos e obras: no “Portal Cidadão 

DNIT” é possível acompanhar as obras em todo o território nacional, por meio 

de um sistema interativo. Contudo, a instituição não divulga as ações e projetos 

de forma sistemática;  

 
187 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/organograma>. Acesso em: 

14 jan. 2021. 

188 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao>. Acesso em: 14 jan. 2021.  

189 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/convenios>. Acesso em: 14 jan. 2021. 

190 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/despesas>. Acesso em: 14 jan. 2021. 

191 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes/saiba-mais-licitacoes-e-

contratos>. Acesso em: 14 jan. 2021. 

192 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/sede/editais-2018>. Acesso em: 14 jan. 

2021. 

193 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/contratos-da-sede/dif-diretoria-de-

infraestrutura-ferroviaria>. Acesso em: 14 jan. 2021. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/organograma
https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/convenios
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/despesas
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes/saiba-mais-licitacoes-e-contratos
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes/saiba-mais-licitacoes-e-contratos
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/sede/editais-2018
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/contratos-da-sede/dif-diretoria-de-infraestrutura-ferroviaria
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/contratos-da-sede/dif-diretoria-de-infraestrutura-ferroviaria


 

175 
 

vii. sobre respostas às perguntas frequentes: não existe a catalogação das perguntas 

frequentes na página da Ouvidoria194, ainda que com poucas questões. 

 

Quanto aos dados abertos, conforme as previsões do parágrafo 3º, art. 8º da Lei de 

Acesso à Informação, o DNIT entrega bases de dados no Portal Brasileiro de Dados 

Abertos195, contudo os relatórios não estão disponíveis em diversos formatos abertos no site 

do DNIT e não há a possibilidade – explicitada no site do órgão – para o acesso automatizado 

por sistemas externo em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina.  

Importante ressaltar que dados abertos são aqueles que podem ser acessados e 

utilizados com liberdade, inclusive para modificação e compartilhamento sem propósito pré-

definido, gerando valor para sociedade como controle da democracia, participação, self-

empowerment, inovação, melhoria da eficiência e efetividade dos serviços e possível 

acompanhamento do impacto das políticas.196 

Na transparência passiva, por sua vez, a informação só é fornecida para a parte 

interessada, mediante uma solicitação. Não é explícito na página “home” do site do DNIT o 

acesso do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Contudo, o setor existe e possibilita que 

sejam feitas solicitações através de formulários. Para saber se o setor é realmente eficaz será 

necessário um estudo mais aprofundado. 

Por fim, segundo o site do DNIT, não há nenhuma informação classificada como 

sigilosa. Este fato pode indicar que não há um sistema para classificação de informações, uma 

vez que, pela natureza do órgão, mobilizados e sua importância na implantação da 

infraestrutura nacional, podemos esperar que haja informações sigilosas. 

Pelo exposto, a transparência do órgão está parcialmente implementada, sendo 

necessário um esforço de aprimoramento dos instrumentos que viabilizem o completo acesso 

à informação. Por ser uma questão crítica para a participação social, sugere-se que a 

transparência seja viabilizada no 1º ciclo. 

 
194 Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/orgaos-vinculados/ouvidoria>. Acesso em: 14 

jan. 2021. 

195 Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/bases-de-dados-
disponveis. Acesso em: 27 fev. 2021. 
196 OPEN FATA HANDBOOK. https://opendatahandbook.org/guide/pt_BR/ 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/orgaos-vinculados/ouvidoria
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/bases-de-dados-disponveis
https://www.gov.br/dnit/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/bases-de-dados-disponveis
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Prática C.3.2 - Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de 

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

accountability. 

➢ Síntese – Prestação de Contas 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – EGE/DIREX 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo 

➢ Necessidades – Revisão – Fortalecimento 

Fundamentação – No “Levantamento Integrado de Governança Organizacional 

Pública do TCU/2018” o DNIT aparece com 31% de índice de capacidade de accountability – 

abaixo da média da administração pública federal. Em 2018, a promoção de mecanismos que 

assegurassem uma atuação efetiva da auditoria interna, bem como da transparência, 

responsabilidade e prestação de contas, não estavam implementados de forma suficiente, 

conforme o esperado e definido.  

Porém, conforme analisado nas práticas C.3.1, C.2.1, C.2.2 e C.2.3, podemos afirmar 

que a realidade da accountability nos últimos dois anos mudou substancialmente: não é 

possível comprovar que os índices melhoraram,  conforme  explicitado, o TCU não lançou 

novos levantamentos desde 2018. De toda forma, não há evidência da excelência dos serviços, 

principalmente em relação a transparência do órgão. Por isso, a prestação de contas pode  vir 

a ser incrementada ainda no primeiro ciclo. 

Prática C.3.3 - Avaliar a imagem da organização e a satisfação das partes interessadas 

com seus serviços e produtos. 

➢ Síntese – Avaliação da Imagem Organizacional 

➢ Situação atual – Inconclusivo 

➢ Responsável – EGE/DIREX, Comunicação Social 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação - Monitoramento – 

Avaliação 

➢ Fundamentação – Compreende-se que a avaliação da imagem da organização e da 

satisfação dos stakeholders engloba uma série de mecanismo, como monitoramento da 

mídia, monitoramento das redes sociais, pesquisa de satisfação, pesquisa quantitativa, 

pesquisa de grupos focais (qualitativa), avaliação de serviços prestados, etc.  

A prática também está relacionada ao design dos serviços prestados, com foco no 

cidadão e na mobilização de outros conhecimentos – como a economia comportamental e os 

custos de oportunidade. Alguns órgãos públicos já estão implementando laboratórios de 

inovação que pensam em metodologias ágeis e de cocriação (SANO, 2020). 
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A partir dos documentos analisados e das entrevistas realizadas, não foi possível 

afirmar se o DNIT trabalha com práticas de avaliação da imagem e desenho de serviços 

públicos. De toda forma, sugerimos que a EGE/DIREX e a Comunicação Social trabalhem 

para implementar mecanismos dessa ordem. Porém, entendemos que não há urgência.  Por 

isso, estabeleceu-se esta ação para o 3º ciclo de implementação. 

Prática C.3.4 - Garantir que sejam apurados indícios de irregularidades, promovendo a 

responsabilização em caso de comprovação. 

➢ Síntese – Responsabilização dos Servidores 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – Corregedoria e Comissão de Ética; Auditoria Interna 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação 

➢ Fundamentação – O DNIT já possui uma Corregedoria e uma Auditoria internas, 

bem como uma Comissão de Ética estruturadas e desempenhando suas funções com 

regularidade e independência. No entanto, como apontado na fundamentação da 

Prática L.3.4 (que tratava também de responsabilização no contexto da gestão de 

riscos), reitera-se que no nosso entendimento e com base nos documentos fornecidos 

pelo Órgão, o DNIT não consegue comprovar de forma concreta a responsabilização 

de seus servidores e a real efetividade de seus mecanismos internos de controle.  

Conforme o LIGO, a promoção da responsabilização de seus funcionários pelo DNIT 

está em nível inicial, necessitando melhorias e reforço das estruturas. Entende-se que 

desde 2018 melhorias foram feitas, mas o accountability com transparência das ações 

sobre o assunto ainda não é realizado de maneira estruturada – não se nota material 

sólido no website da instituição.  

Para tanto, repete-se a sugestão pela elaboração de uma matriz de responsabilização 

para as alçadas internas que sirva de guia de responsabilidade e de condução da ação dos 

servidores. Esta matriz deverá ser dividida em categorias de servidores, de forma a estabelecer 

a responsabilidade e atuação genérica de cada um deles segundo segmento da divisória:  não 

estando, portanto, sujeita a interferências políticas ou constantes trocas de gestão.  

Ela deverá ser atualizada periodicamente e à medida que novos cargos foram criados 

ou que se redesenhe a estrutura daqueles existentes. Em síntese, ela é um grande guia de 

atuação para os servidores do Órgão acerca do que é a boa governança.  Ela precisará ser 

pública, irrestritamente acessível a todos, interna e externamente. Após sua geração, será 

fundamental estabelecer as consequências para o descumprimento de cada uma das funções 

primordiais delineadas pela matriz – o que se conecta a existência de bons indicadores de 

desempenho dentro do Órgão.  

Paralelamente, será fundamental fortalecer dentro do DNIT uma mecânica de 

apuração de irregularidades, isto é, uma completa cadeia de responsabilização que determine 
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(a) os níveis de irregularidades; (b) o processo e tempo para sua apuração; e (c) responsáveis 

pelas apurações.  

Assim, além de publicizar a todos suas responsabilidades e as consequências do 

descumprimento de suas atribuições, também se estabelecerá a forma de sua apuração das 

irregularidades, segundo a gravidade desta, evitando, desse modo, qualquer privilégio ou 

interferência política dentro do Órgão.  Tais medidas poderão ser tomadas no 3º ciclo de 

implementação, dado que para serem de fato efetivas carecem da consolidação de outras 

práticas e de tempo para organização das ações que já foram implementadas desde 2018 (data 

do último LIGO). 

5.5 Outras Práticas de Governança 

5.5.1 Outras Práticas  

Outras Práticas OP.1 – Definir e adaptar as boas práticas de governança específicas 

para o DNIT. Estabelecer quais são os princípios, valores e metas de governança para o 

DNIT 

➢ Síntese – Diretrizes e Boas Práticas de Governança 

➢ Situação atual – Inexistente 

➢ Responsável – Comitê de Governança e DICOL 

➢ Ciclo de implantação – 1º Ciclo  

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Revisão – Capacitação – 

Monitoramento – Avaliação 

➢ Fundamentação – o Comitê de Governança tem como uma de suas competências a de 

garantir que boas práticas de governança sejam implementadas no DNIT. Da mesma 

forma, ele tem o poder de (a) sugerir a revisão da lista de boas práticas, a partir de um 

monitoramento da adoção ou não delas; (b) avaliar o papel dos outros comitês, tendo em 

vista sua função na governança; e (c) recomendar políticas e processos para a Diretoria 

Colegiada, tendo em vista garantir uma boa governança no órgão.  

No entanto, as mesmas portarias que criaram o Comitê de Governança e definiram 

suas competências não preveem que o Comitê defina quais serão essas boas práticas. Tais 

boas práticas são o manche que conduz o Comitê para a escolha de ações de boa governança: 

para o estabelecimento de metas ao avanço da implementação da governança, assim como do 

monitoramento e da revisão do modelo – processos que implicará na seleção de indicadores 

póstumos de metas e avaliação da qualidade/funcionalidade do modelo.  

Válido mencionar que em uma de suas poucas reuniões o Comitê de Governança 

discutiu uma lista preliminar dessas diretrizes. Contudo, não há referências que indiquem à 
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continuidade deste trabalho197. Portanto, definir quais são as boas práticas e como são 

aplicáveis ao DNIT é central e deve ser prioritário nas ações do Comitê de Governança e da 

Diretoria Colegiada, de forma a estabelecer diretrizes que irão nortear os trabalhos e metas de 

todo Órgao e o monitoramento e avaliação das mesmas. Recomenda-se que esta ação seja 

realizada no 1º ciclo de implementação, por ser uma das bases fundadoras da governança 

pública.  

Vale ainda ressaltar que não foram identificados documentos que indiquem uma lista 

estruturada de princípios e boas práticas. Caso exista algo nesse sentido, é importante frisar 

que elas não foram disponibilizadas para esta pesquisa ação (o serviço do consórcio de 

consultorias de gestão pública contratado para estruturar a governança do DNIT). 

Outras Práticas OP.2 – Estabelecer mecanismos de continuidade do modelo de 

governança independente das trocas de gestão e indicações políticas. 

➢ Síntese – Mecanismo de Continuidade do Modelo 

➢ Situação atual – Inexistente 

➢ Responsável – Comitê de Governança e DICOL 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Monitoramento – 

Avaliação – Revisão 

➢ Fundamentação – as excessivas trocas de gestão no DNIT enfraquecem a 

continuidade de um modelo de governança, porque interrompe o engajamento das 

lideranças nos Comitês na estruturação do modelo de implementação. Do mesmo 

modo que é importante qualificar e incentivar lideranças e equipes, é importante um 

modelo de política estruturada que garanta um mínimo de permanência dos líderes 

entre gestões.  

Dessa forma, sugere-se a criação de mecanismo de continuidade do modelo, mesmo 

havendo alterações dos membros e dos mandatos dos Comitês. É pertinente acrescentar nesse 

mecanismos os membros dos comitês participantes externos ao DNIT, cujos mandatos 

independem das gestões do DNIT, limitando o mandato desses membros externos a 3 anos, 

com recondução permitida, em datas de início diferentes entre os membros – garantindo que 

não ocorra a troca completa de todos os  membros e descontinue os trabalhos. Nesse desenho, 

os atuais membros relacionados ao DNIT continuariam com suas prerrogativas e mandatos de 

dois anos, com a recondução permitida.   

Sobre possíveis postulantes aos cargos de membros externos, sugerimos parcerias com 

outros órgãos da administração federal de competências semelhantes ou complementares ao 

 
197 Cf. seção 4.4.5.1. 
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DNIT (como o próprio Ministério da Infraestrutura; Ministério de Desenvolvimento Regional; 

Casa Civil, entre outros). E, que estes órgãos possam indicar tais membros para os comitês de 

carreira, não dependendo totalmente de indicações políticas. Da mesma maneira, podemos 

pensar nos servidores de alto escalão da Advocacia Geral da União (AGU) e Controladoria 

Geral da República (CGU), com seus papeis de controle e proteção dos interesses da União; e 

membros do Controle Social Organizado, quais sejam, a ENAP, acadêmicos conceituados ou 

consultores externos.   

Outras Práticas OP.3 – Organizar e manter atualizada a produção normativa do DNIT 

no que diz respeito a governança. 

➢ Síntese – Normativos sobre governança 

➢ Situação atual – Parcial 

➢ Responsável – EGE/DIREX 

➢ Ciclo de implantação – 2º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Revisão – Capacitação – 

Monitoramento  

➢ Fundamentação –Foram repetidos os esforços à estruturação e implementação do 

Modelo de Governança, seu mecanismo de funcionamento e o panorama de tomada de 

decisões. A sucessão de normativos detalhados, entre os anos de 2017 a 2019, com 

conteúdo bastante similar sobre o tema revela a apontada falta de consistência e 

estabilidade do Modelo e dos próprios normativos.   

Fica evidente que a recorrente alteração normativa também é resultado das constantes 

alterações no quadro da liderança do Órgão, no que se refere a sua governança. Na mesma 

medida e em um círculo quase vicioso, essas alterações tornam praticamente impossíveis a 

implementação efetiva de um modelo de governança no DNIT.  

Esses elementos impactam-se mutuamente e em toda a estrutura do DNIT de forma 

tão substancial a ponto de ser difícil identificar o mais básico e incipiente elemento do sistema 

de governança atualmente em vigência: como exatamente funciona; qual seu estágio de 

implementação; quem são os seus líderes; o que deve ser feito e por quem;  Quais os 

compromissos e responsabilidades de cada ator político, etc. 

Tal instabilidade afetou inclusive a realização desta pesquisa ação, porque no seu curto 

espaço de tempo, ela sofreu com as inúmeras alterações normativas e, sobretudo, 

intercorrências (entre maio e junho de 2020) que modificaram completamente o corpo 

diretivo e de líderes afeitos à governança. 

Dito isto, propomos a organização e simplificação do arcabouço normativo do Órgão 

visando, em primeiro plano, (a) compilar normas com conteúdos idênticos; (b) revogar 

expressamente normas que, pelas informações obtidas com o Órgão, não se aplicam na prática 
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e foram revogadas tacitamente; (c) organizar tais normativos por tema e torná-los de fácil 

acesso público e constantemente atualizados. Para tanto, o órgão poderá contar com apoio 

externo de consultores especializados na organização sistemático-normativa e/ou destacar 

servidores dedicados exclusiva e continuamente para esta função até sua completa execução 

no 2º ciclo. 

Importante ressaltar que, dado o escopo desta pesquisa ação, estamos propondo a 

sistematização exclusivamente dos normativos relacionados à temática da governança –o que 

não significa que esta prática não possa se estender aos demais normativos do Órgão, 

sobretudo aqueles pertinentes à sua gestão estratégica, caso assim lhe aprouver.A questão 

acima é interessante ainda para a troca de prática das regionais em como envolver mais com 

comunidades locais de sucesso.  

Este ponto deve ser ressaltado porque, como auferido em algumas entrevistas com o 

Órgão e visto no debate téorioco, este não possui comunicação efetiva com suas 

superintendências regionais – ainda que as unidades regionais que cuidem de projetos de 

infraestrutura que não são propriamente atribuídas aos burocratas de linha de frente. No caso 

das superintendências regionais do DNIT, no que pese a não interação direta com cidadãos 

usuários de seus serviços, há relacionamento com comunidades nos locais de obras e decisões 

relativas as obras que afetam diretamente a entrega do serviço e que são cruciais no 

desempenho do órgão. Dessa forma, é cabível ao Órgão pensar em mecanismos e alocação de 

recursos, para engajamento com as comunidades impactas, trazendo-as para a governança. A 

troca de iniciativas de sucesso nesse sentido poderão ser incentivadas pelo fórum. 

Outras Práticas OP.4 – Criar um fórum das Superintendências para viabilizar a 

participação de representantes em reuniões estratégicas, participação na DICOL, troca 

de experiências e construção de posicionamentos e sugestões para o incremento da 

governança. 

➢ Síntese – Fórum de Unidades Descentralizadas  

➢ Situação atual – Inexistente 

➢ Responsável – EGE/DIREX e Comitês do Modelo de Governança 

➢ Ciclo de implantação – 2º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Monitoramento – 

Avaliação – Revisão 

➢ Fundamentação – um dos principais problemas identificados no caso do DNIT é a 

ausência de participação real e permanente das unidades regionais do Órgão na 

concepção e implementação do modelo.  

Há diversas menções às superintendências regionais na concepção do modelo de 

governança, especialmente acerca (a) da adoção do modelo em cada regional, adaptando suas 
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divisões e hierarquias internas; e (b) da participação de duas regionais em cada um dos 

Comitês do sistema de governança. Inclusive, segundo as atas das reuniões conjuntas dos 

Comitês, algumas superintendências regionais foram selecionadas como pilotos da 

implementação do modelo de governança nas unidades descentralizadas.  

No entanto, uma das principais queixas da EGE/DIREX foi baixa participação e 

adesão das regionais no modelo, indicando que pouco é realizado nos termos da governança 

em suas unidades descentralizadas. A principal razão disso, segundo membros da 

EGE/DIREX, é a falta de um plano de comunicação adequado para as regionais. Vale 

ressaltar que nas atas do Comitê de Riscos notamos que houve discussões sobre a realização 

de reuniões nas regionais com a participação de todas as unidades descentralizadas198, o que 

indica um caminho a ser seguido de forma permanente. 

Justamente por ser um dos órgãos mais descentralizados do Brasil, a comunicação 

interna no DNIT certamente enfrenta grandes desafios no seu fluxo. Apenas a criação de um 

plano de comunicação para a governança e estratégia não é suficiente para engajar e 

convencer os stakeholders regionais da importância de seus engajamentos. Por isso, 

defendemos o aumento da participação das unidades descentralizadas no modelo de 

governança para além da participação em duas regionais por Comitê e do envio de relatórios 

para os Comitês e EGE/DIREX. Defendemos a criação de um Fórum de Unidades 

Descentralizadas destinado a discutir a governança geral do DNIT. Entendemos que a 

implementação deste Fórum nas regionais será um espaço interessante para troca de ideias, de 

experiências e de ajustes no modelo de governança.  

O Fórum seria composto por (a) um membro de cada regional (que esteja envolvido 

nas instâncias de governança de sua unidade descentralizada); (b) membros do EGE/DIREX, 

Comitê de Governança e Comitê Estratégico. Em sua agenda serão discutidas as metas, os 

principais desafios e as percepções dos trabalhos de governança do órgão, permitindo 

identificar padrões nas demandas regionais relacionadas a governança e planos estratégicos. 

Esse Fórum geraria valorosa inteligência aos Comitês da matriz em Brasília e ao 

EGE/DIREX, permitindo a revisão e adequação do modelo de governança.  

Da mesma maneira, ele traria maior contato e harmonia entre as superintendências, 

criando uma rotina de integração das regionais com o modelo de governança, um plano de 

comunicação a partir do engajamento ativo de todos os envolvidos. Por ser um Fórum com 

 
198 Cf. seção 4.4.5.3.  
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muitos membros, sugerimos que ele seja de caráter consultivo, de coleta de informações e 

produção de relatórios sobre governança nas regionais; reunindo-se semestralmente, conforme 

o preparo logístico necessário.  

Outras Práticas OP.5 – Estabelecer sistema de compliance, inclusive com mecanismos de 

monitoramento e avaliação, que contribua para a melhoria do desempenho 

organizacional 

➢ Síntese – Sistema de compliance 

➢ Situação atual – Inexistente 

➢ Responsável – EGE/DIREX 

➢ Ciclo de implantação – 3º Ciclo 

➢ Necessidades – Elaboração – Implementação – Divulgação – Capacitação – 

Monitoramento – Avaliação 

➢ Fundamentação – Compliance é hoje considerado central à boa governança e é 

ferramenta cada dia mais relevante, sendo citado por praticamente todos os principais 

referenciais de governança. A parte de sua extensão ou complexidade conceitual, tais 

práticas, para os fins desta pesquisa e da avaliação da governança resumem-se ao 

modo de agir de acordo com regras ou comandos, ou seja, de estar em conformidade 

com as leis, os regulamentos, os regramentos da própria organização –suas práticas, 

controles internos e integridade.  

Do ponto de vista da governança, o compliance abrange o cumprimento e alinhamento 

institucional com todas as políticas, regramentos e controles internos e externos atinentes à 

instituição. No DNIT a avaliação de tais práticas   entra em confronto devido a extensão 

conceitual do vastíssimo arcabouço normativo e regulamentar  e dos controles internos e 

externos existentes no órgão. Assim, determinar e definir com precisão se o Órgão está 

em compliance   não se  faz tarefa simples.  Ainda que para tanto seja  realmente necessária a 

estruturação de avaliação e compliance pactualizado de tempos em tempos – com a finalidade 

de acompanhar todas as evoluções e alterações normativas – e com a construção de 

indicadores claros, capazes de determinar o nível de compliance.  

Sabe-se que realizar tal feito tomaria bastante tempo e esforço institucional para ser 

instituído. Entendemos que, a partir da identificação de pontos compreendidos como críticos 

no atual Model, faz-se importante fortalecer a estrutura de compliance, sendo que as medidas 

tomadas nesse sentido são aplicáveis  aos diversos elementos, compreendendo  toda estrutura 

de governança do Órgão, posto que o compliance visa uma aproximação cada vez maior do 

cumprimento dos verdadeiros princípios, missão e valores do DNIT. Em suma, o compliance 

se refere a um conjunto de mecanismos gerais e mecanismos para   tornar o Órgão apto para o 

cumprimento de seus  próprios objetivos, fortalecendo, assim, sua governança.   
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Em primeiro momento, podemos falar da elaboração de um guia de princípios 

relativos ao cumprimento da missão do DNIT – princípios esses que atuariam como pedras de 

toque do funcionamento do DNIT, e que seriam divulgados a todos os membros do Órgão e 

publicizados externamente.  O cumprimento deste guia é o primeiro passo para a evolução de 

um programa de compliance abrangente.  

A exemplo de programas atualmente adotados no setor privado, este programa seria 

composto de, no mínimo, um código de ética aplicável a realidade do Órgão, de forma 

condizente com sua atuação, missão, visão e valores. Atuaria como uma política 

anticorrupção clara, com o estabelecimento de consequências para o descumprimento das 

bases nela estabelecidas e uma política de reporte de denúncias. Ademais, ela preconizaria 

uma política de  não retaliação, objetivando a abertura de um canal que estabeleça a forma do 

Órgão de lidar internamente com aquelas condutas antiéticas e descumprimentos de suas 

diretrizes.  

Evidente que a elaboração de um programa completo de compliance requer tempo e 

uma equipe especializada dedicada exclusivamente a esse fim. Por isso, tal feito poderá ser 

implementado no 3º ciclo. Salientamos que o início da elaboração dos citados princípios 

basilares e a formação de um grupo de trabalho voltado a pensar nas medidas concretas para o 

fortalecimento da boa governança, são começos importantes para o DNIT aprimorar sua 

atuação, considerando os princípios constitucionais e administrativos mais recentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base em tudo o quanto analisado e, sobretudo com as principais características de 

uma boa governança em mente, quais sejam: (i) participação; (ii) estado de direito; (iii) 

transparência; (iv) responsabilidade; (v) igualdade  e inclusividade; (vi) eficiência, eficácia e 

efetividade; e (vii) prestação de contas (accountability) (MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 132) 

conclui-se, diante da tão frágil estrutura de governança atualmente existente no DNIT, pelas 

sugestões a seguir – descritas no capítulo 6 acima – compiladas em uma tabela-guia para o 

Órgão no sentido de capacitá-lo a verdadeiramente implementar medidas aptas a tornar seu 

modelo de governança mais simples, eficaz, passível de ser implementado e adequado à sua 

tão comentada complexa realidade.  

Para melhor referência, reprisa-se, a tabela-guia estrutura-se em três ciclos de 

implantação, sendo o primeiro ciclo o curto prazo; o segundo o médio prazo e o terceiro o 

longo prazo, conforme dispomos na sequência de quadros abaixo. Achamos que desta forma o 

DNIT poderá priorizar as práticas mais urgentes e essenciais para que o sistema de 

governança pública esteja funcionando. Ressaltamos que não necessariamente deve-se 

finalizar a implementação de todas as práticas de um ciclo para se iniciar o próximo. A 

dinâmica do DNIT e a correlação de forças existentes pode indicar que uma prática do 

terceiro ciclo é mais viável do que outra do primeiro. A tabela-guia é apenas uma sugestão 

para execução de práticas consagradas que possam aperfeiçoar a governança do órgão. 

No primeiro ciclo considerou-se as práticas que devem ser implementadas com maior 

urgência, por serem fundamentais para a governança do DNIT. Neste primeiro ciclo também 

foram consideradas práticas que já estão praticamente consolidadas no órgão e não necessitam 

de grande esforço. 

No segundo ciclo foram consideradas práticas intermediárias ou cuja implementação 

dependem que alguma prática do primeiro ciclo seja implementada. No terceiro ciclo, 

considerou-se as práticas menos relevantes ou que dependem de diversas outras práticas já 

consolidadas. Por fim, há quatro práticas que não precisam de implementação, ou por não 

haver condições do órgão aplicar (Prática L.1.4) ou porque já estão implementadas e 

consolidadas no DNIT. 
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Quadro 4: Primeiro ciclo de implementação 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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Quadro 5: Segundo ciclo de implementação 

 

Fonte: Elaboração própria.   
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Quadro 6: Terceiro ciclo de implementação; ações implementadas e consolidadas 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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