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RESUMO 

 

O Índice de Governança Municipal (IGM) avalia as boas práticas de governança municipal, 

orientando os gestores com informações importantes sobre o desempenho do município. Diante 

disso, está dissertação tem como objetivo investigar a relação existente entre a aderência aos 

mecanismos de governança pública medidos pelo IGM-CFA e a eficiência na gestão de 

convênios pactuados através da Plataforma Mais Brasil nos 5568 municípios brasileiros no ano 

de 2021, a fim de apontar os fatores que podem influenciar, negativamente, no IGM. Para esse 

objetivo ser alcançado, adotou-se a abordagem quantitativa de pesquisa, sendo essencialmente 

bibliográfica, pois, para o seu desenvolvimento, buscou-se referências em artigos científicos e 

sítios da internet relacionados ao tema, bem como dados disponíveis para estabelecer os 

indicadores utilizados.  A pesquisa também aborda o uso de dados estatísticos compilados pelos 

Conselho Federal de Administração e Ministério da Economia. O estudo apontou que, no Brasil, 

o índice de desempenho na Gestão de Transferência Discricionárias e Legais da União possui 

grau de correlação significativa com Índice de Gestão Municipal.  

 

Palavras-chave: Índice de Governança Municipal (IGM/CFA). Gestão Pública Municipal. 

Indicadores. Análise de Regressão. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Municipal Governance Index (IGM) evaluates good practices of municipal governance, 

guiding managers with important information about the performance of the municipality. Given 

this, this dissertation aims to investigate the relationship between adherence to public 

governance mechanisms measured by the IGM-CFA and the efficiency in the management of 

agreements agreed upon through the Mais Brasil Platform in the 5568 Brazilian municipalities 

in the year 2021, in order to point out the factors that can negatively influence the IGM. For 

this objective to be achieved, a quantitative research approach was adopted, being essentially 

bibliographical, since, for its development, references were sought in scientific articles and 

websites related to the topic, as well as available data to establish the indicators used.  The 

research also addresses the use of statistical data compiled by the Federal Administration 

Council and the Ministry of Economy. The study pointed out that, in Brazil, the performance 

index in the Management of Discretionary and Legal Transfers from the Union has a significant 

degree of correlation with the Municipal Management Index.  

 

  

Keywords: Municipal Governance Index (IGM/CFA). Municipal Public Management. 

indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Governança não é o mesmo que gestão. Enquanto a primeira se propõe a exercer a 

função direcionadora, a segunda se dedica a realizar e entregar o resultado. Assim, a governança 

estabelece a direção a ser seguida, fundamentada em dados e consoante os interesses dos 

stakeholders, enquanto a gestão se volta para o planejamento consoante diretrizes estabelecidas, 

execução e controle de indicadores e riscos inerentes à atividade desenvolvida (TCU, 2020). A 

Figura 1 ilustra a relação entre governança e gestão.  

Figura 1: Relação entre governança e gestão. 

Fonte: (TCU, 2020). 

A boa governança é um elemento essencial em toda sociedade que busca o seu 

desenvolvimento econômico e social. No tocante à Administração Pública, para implementar 

esse elemento é necessário criar a capacidade de fixar metas sociais e gerar mecanismos 

programáticos de desenvolvimento que permitam ofertar ao cidadão serviços públicos efetivos  

(BRASIL, 2018d). 

O objetivo da governança não é a criação de mais mecanismos que gerem burocracia, 

pelo contrário, visa oportunizar a análise e remoção de controles excessivos que atrapalham ou 

geram ineficiência na entrega do resultado (TCU, 2020). 

A Governança Pública fomenta a interlocução entre as diversas esferas da administração 

para criar coerência entre suas mais variadas ações. Dessa forma, gera mecanismos de 

responsabilização dos gestores por seu desempenho e atividades, garantindo a suficiência da 

transparência para que a sociedade e demais partes interessadas possam exercer o controle sobre 

os atos estatais (BRASIL, 2018d).  
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Um problema ocasionado pela ausência de boas práticas de governança é a perda de 

confiança da sociedade no ente estatal. A fidúcia é o que legitima a atuação do Estado e lhe 

garante a governabilidade. Segundo o (BANCO MUNDIAL, 2017), essa legitimação deriva de 

três fatores:  

i) A habitual entrega de resultados previamente pactuados; 

ii) A sensação de que as políticas e as leis foram criadas e implementadas de forma 

justa e imparcial;   

iii) A autoridade gerada pelo compartilhamento de um conjunto de valores e 

costumes entre os indivíduos e o governante  

Assim, uma atuação estatal sem a devida legitimação popular tende a estabelecer 

políticas públicas com um alto custo de implementação, já que a aderência da sociedade fica 

comprometida e eleva sobremaneira o custo da concretização do seu portfólio de ações 

(BRASIL, 2018d). 

[...] Portanto, um dos principais papeis da política de governança é garantir que a 

atuação pública seja tida como legítima pelo cidadão, de forma a fortalecer o 

cumprimento voluntário de regras sociais e a reduzir a necessidade de controles mais 

rígidos e burocráticos” (BRASIL, 2018d).  

A legitimidade de um governo nasce através de eleições livres e justas, se assim o 

cidadão a percebe. A partir daí, espera-se o respeito ao arcabouço jurídico pátrio e a entrega de 

bens e serviços de qualidade com desempenho de acordo com o anseio popular. Desta forma, 

instrumentos como a gestão de desempenho se tornaram essenciais para justificar a manutenção 

e governabilidade de uma sociedade (BRASIL, 2018d). 

O Estado recebe dos cidadãos o poder de gerenciar a arrecadação e aplicação dos 

recursos públicos, e, estes, em contrapartida, esperam um serviço de qualidade e atendimento 

aos seus anseios. Além de satisfazer a necessidade do cidadão, recai sobre o administrador 

público a obrigação de prestar contas dos recursos que lhe foram confiados em consonância 

com a ética, normativos legais e transparência (TCU, 2020). 

Instrumento de colaboração entre a União e entes subnacionais, as transferências 

voluntárias são realizadas com o objetivo de concretização de políticas públicas de interesse 

recíproco, geralmente através de convênios, termo de colaboração, termo de parceria e termo 

de fomento. Para a garantia de sua transparência, estes instrumentos são operacionalizados 

através da Plataforma +Brasil, antigo Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 
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- SICONV, que permite o controle de todo o seu processo desde o pedido inicial até a prestação 

de contas final (CGU, 2020). 

Nesse contexto, emerge a importância do tema para o erário público, uma vez que no 

ano de 2021 foram firmados 17.665 instrumentos de transferências voluntárias, com valor 

global de R$ 15,57 bilhões entre a União e os Municípios brasileiros, através da Plataforma 

Mais Brasil, para a implementação ações e serviços públicos.  O que chama a devida atenção 

quanto à necessária efetividade na definição dos programas a serem implementados e na 

eficiência da aplicação dos recursos repassados. (BRASIL, 2022b) 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação existente entre a Governança e a 

eficiência na gestão dos recursos repassados pelo Governo Federal para os 5568 Municípios 

brasileiros no ano de 2021 através da Plataforma Mais Brasil. 

Para cumprir sua proposição, este trabalho divide-se em quatro partes, iniciando-se pela 

parte introdutória que traz os conceitos iniciais, seguida pela segunda parte que apresenta a 

fundamentação teórica do estudo e que, por sua vez, discorre sobre os conceitos de estado, 

governo e sociedade e sua evolução, governança e suas variações, descentralização de políticas 

públicas, transferências voluntárias e seus mecanismos de controle. Na terceira parte, são 

apresentados a formulação das hipóteses teóricas, os procedimentos metodológicos que 

lastreiam a pesquisa, os detalhamentos dos instrumentos de coleta de dados, os critérios de 

análise e o modelo adotado na pesquisa. Por fim, a quarta parte apresenta análise quantitativa 

dos dados da pesquisa, os resultados, as conclusões do estudo, bem como as suas considerações 

finais.    

 

1.1 Definição do problema de pesquisa 

 

 

A Carta Magna de 1988 trouxe inovações na composição federativa brasileira, dando 

autonomia à Administração Pública Municipal para o exercício de políticas públicas de 

interesse local, resultado da descentralização administrativa e financeira da União (ALMEIDA, 

2007). 

Nas últimas décadas, os brasileiros concentraram esforços, no período após a 

redemocratização, para reformar o Estado e construir uma administração pública voltada para 

as necessidades do cidadão, com foco no interesse público e buscando melhorar cada vez mais 

a sua eficiência (PAULA, 2005). 
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A baixa qualidade na prestação estatal de serviços ao cidadão implica em aprofundar o 

esforço de uma gestão pública orientada por resultados e que vise a efetividade em sintonia com 

os anseios populares. A busca pela qualidade do gasto público assume a centralidade na medida 

em que o nível de insatisfação com alguns serviços públicos como segurança, saúde e educação 

são alarmantes que indica o caminho da necessária mudança para que as políticas públicas 

passem a ser centradas nas demandas dos usuários (ARAÚJO; BORGES, 2002). 

O modelo gerencial, nos últimos anos, não tem se detido apenas a reduzir o tamanho do 

Estado e vem desencadeando um processo de modernização da coisa pública e abrindo espaço 

para ferramentas de busca contínua de qualidade, descentralização e avaliação dos serviços 

públicos na visão do consumidor (ABRUCIO, 1997). 

O poder central está ficando “oco” na medida em que descentraliza obrigações aos 

governos estaduais e municipais. O termo “oco” significa dizer que é o grau de separação entre 

um governo e os serviços que ele financia, ou seja, o número de camadas existentes entre a 

fonte e a aplicação dos recursos (MILWARD; PROVAN, 2000). 

Nesse viés, de acordo como o  (TCU, 2020),  a gestão exerce suas atribuições através 

de dois fatores: 

• As ações de planejamento das atividades a serem implementadas para alcance dos 

objetivos;  

• A execução conforme o planejado; e, controle de todo o processo notadamente a 

eficiência, eficácia e riscos.  

Ainda, segundo o (TCU, 2020), a Governança Pública Organizacional está sintetizada 

em três ações a serem realizadas:  

• Avaliar com fundamento em evidências;  

• Direcionar orientando os critérios para o monitoramento;  

• Monitorar os resultados alcançados, o desempenho e o atendimento das 

necessidades das partes interessadas. 

A legislação Brasileira tem incorporado, gradativamente, em seu bojo conceitos de boa 

governança corporativa e boa governança pública, fortalecendo estes mecanismos e 

universalizando seus propósitos em todas as esferas de poder. O Quadro 1 demonstra alguns 

atos legislativos alinhados com a visão de melhoria da governança pública. 
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Quadro 1: Legislação Brasileira. 

Legislação Número Ementa 

Código de Ética 

Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder 

Executivo federal  

Decreto 1.171/1994 Estabelece padrões éticos e 

morais para o 

comportamento da 

liderança no serviço 

público 

Lei das Contas Públicas  Lei 9.755/1998 Obriga a publicação das 

contas públicas nos níveis 

federal, estadual e 

municipal 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal  

Lei Complementar 

101/2000 

Estabelece parâmetros de 

responsabilidade e 

transparência financeira e 

orçamentária 

Decreto do Sistema de 

Correição do Poder 

Executivo  

Decreto 5.480/2005 Dispõe sobre o Sistema de 

Correição do Poder 

Executivo Federal, e dá 

outras providências 

Extinto Programa Nacional 

de Gestão Pública e 

Desburocratização (Gestão 

Pública,  

Decreto 5.378/2005 Estabeleceu o modelo de 

excelência na gestão 

pública  

Decreto de Gestão da Ética  Decreto 6.029/2007 Institui Sistema de Gestão 

da Ética do Poder 

Executivo Federal, e dá 

outras providências. 

Decreto de Vedação ao 

Nepotismo  

Decreto 7.203/2010 Dispõe sobre a vedação do 

nepotismo no âmbito da 

administração pública 

federal 

Lei de Acesso à 

Informação  

Lei 12.527/2011 Assegura o direito 

fundamental de acesso à 
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Legislação Número Ementa 

informação pública e 

facilita o monitoramento e 

o controle de atos 

administrativos e da 

conduta de agentes 

públicos 

Lei de Conflito de 

Interesses  

Lei 12.813/ 2013 Trata do tema no exercício 

de cargo ou emprego do 

Poder Executivo federal 

Lei das Estatais  Lei 13.303/2016 Estabelece requisitos de 

governança para empresas 

públicas e de economia 

mista 

Lei de Defesa do Usuário 

de Serviços Públicos  

(Lei 13.460/2017), e sua 

regulamentação pelo 

Decreto 9.094/2017  

Substituíram o GesPública 

e tratam sobre participação, 

proteção e defesa dos 

direitos do usuário dos 

serviços públicos 

Decreto da Política de 

Governança da 

administração pública 

federal direta, autárquica e 

fundacional e Governança 

Pública  

Decreto 9.203/2017 Dispõe sobre a política de 

governança da 

administração pública 

federal direta, autárquica e 

fundacional 

     Fonte: Próprio autor baseado nos dados da (TCU, 2020). 

 

Segundo Gomes (2007), a maior parte dos municípios brasileiros não possui autonomia 

financeira para atender a todos os direitos do cidadão preconizados na Constituição Federal, o 

que os tornam dependentes dos repasses extraordinários da União. Nesse sentido, a efetivação 

de políticas públicas deriva de recursos que são repassados de forma voluntária pelo Governo 

Federal, levando prefeitos e governadores a buscarem recursos na capital federal.  

Os convênios são a maneira mais eficaz de repasse de recursos da União para que 

Estados e Municípios atendam às necessidades da sociedade que são de sua competência. A 
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formalização, o acompanhamento e a prestação de contas de recursos voluntários repassados 

pela União para Município dão-se prioritariamente através da Plataforma + Brasil, antigo 

Sistema de Convênios – SICONV (FREITAS, 2020; UNIÃO, 2016). 

Uma das melhores formas de garantir a entrega de resultados através das políticas 

públicas, é adotando mecanismos de governança pelo ente. Tais mecanismos compreendem 

todos os processos de governar e relacionam-se com os processos de planejamento e tomada de 

decisão entre todos os envolvidos em um problema da sociedade que leva à criação, ao reforço 

ou à reprodução de normas. Em outras palavras, poderia ser descrito como os processos 

políticos que existem entre instituições públicas (TCU, 2020). 

A priorização da governança reflete de muitas formas, principalmente nas preocupações 

públicas com relação à capacidade de seus agentes de agirem de forma efetiva e decisiva na 

solução dos problemas demandados pela sociedade.  

Os mecanismos de governança pública e a eficiência na aplicação de recursos federais 

na Administração Pública Municipal impactam nos resultados experimentados pelos diversos 

extratos da sociedade e na efetividade da Constituição Cidadã (OLIVEIRA; PISA, 2015). 

O TCU publicou a sua primeira versão do Referencial Básico de Governança 

Organizacional (Figura 2) em 2013 para orientar e incentivar a implementação de boas práticas 

de governança em organizações públicas (TCU, 2020).  

 

Figura 2: Referencial Básico de Governança 

 

Fonte: (TCU, 2020). 
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Existem diversas barreiras à implementação da governança e da boa governança. São 

conjunções próprias da administração pública que podem ser preponderantes neste processo. O 

problema de agência pode ser verificado quando o gestor deixa de defender os interesses 

públicos e passa a perseguir interesses pessoais e é comumente encontrado no seio do Estado. 

A lei, embora possa parecer conflitante, também pode se tornar um óbice para a governança. 

Não obstante sua natureza seja de relevante interesse público, quando usado em excesso o 

arcabouço jurídico pode gerar ineficiência e burocracias desnecessárias. A ausência de uma 

equipe de pessoal adequada também impõe um quadro desafiador à governança uma vez os 

servidores são o mais importante recurso de qualquer instituição e parte fundamental neste 

espiral de mudanças. Por fim, a coordenação entre toda a estrutura estatal é necessária para que 

as políticas públicas sejam efetivas e permeiem todo o seu tecido garantido a adesão às melhores 

práticas (BRASIL, 2018d).  

Para Freitas (2020), em estudo concluído acerca do problema público, as mazelas da 

administração pública são as obras inacabadas, o atraso na aquisição de insumos (que ocasiona 

a precariedade dos serviços) e a falta de saneamento básico, hospitais e escolas. Segundo ele, 

estes problemas podem ser sanados com a correta aplicação de recursos federais repassados 

através de transferências voluntárias. O Quadro 2 ilustra as irregularidades e falhas frequentes 

na fase de proposição de convênios verificadas pelo TCU. 

Quadro 2: Irregularidades e falhas mais frequentes. 

1 Plano de trabalho pouco detalhado 

2 Metas insuficientemente descritas, 

quantitativa e qualitativamente 

3 Caracterização insuficiente da situação 

de carência dos recursos 

4 Projeto básico incompleto e/ou com    

informações insuficientes 

5 Ausência de projeto básico 

6 Falta de comprovação da existência de 

contrapartida (orçamentária e financeira) 

Fonte: Adaptado de (UNIÃO, 2016). 

 

O TCU decidiu no Acórdão 2.066/2006-TCU-Plenário que a responsabilidade da 

Administração Federal não se extingue quando os recursos são descentralizados, mas 



35 

 

permanece na necessidade de assegurar que eles sejam aplicados corretamente. E, que de 

maneira reiterada são encontradas, através de auditorias dos órgãos de controle, falhas que 

apontam para deficiências estruturais dos órgãos repassadores, controles inexistentes ou 

ineficientes e falta de servidores habilitados a analisar e fiscalizar a descentralização de recursos 

em número compatível com o volume de instrumentos celebrados (TCU, 2006).  

Em auditoria, processo: TC 011.196/2018-1, o TCU analisou mais de 38 mil contratos 

ligados as obras públicas em 5 bancos de dados de convênios da União. Vale registrar que uma 

obra pode estar associada a mais de um contrato assim como um contrato pode se referir a mais 

de uma obra. Dos convênios avaliados, mais de 14 mil estão paralisados, o que representa 1/3 

das obras. Somando todos os convênios chega-se à um investimento previsto de R$ 144 bilhões, 

dos quais R$ 10 bilhões já foram gastos (TCU, 2019a). 

A Figura 3 mostra as realidades regionais onde cada Estado está preenchido com as 

cores mais escuras tanto quanto seja maior o percentual de obras estagnadas, ou seja, com maior 

deficiência na execução. No Estado do Amapá verifica-se que mais da metade das obras estão 

paralisadas ou com baixa execução, sendo essa a maior ineficiência no âmbito dos Estados 

brasileiros (51%). 

Figura 3: Mapa de calor dos percentuais de obras. 

 

 

Fonte: (TCU, 2019b) 

A Figura 4 ilustra o gráfico que demonstra os principais motivos registrados como 

justificativa para a paralisação das obras. 
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Figura 4: Principais motivos para a paralisação das obras. 

 

Fonte: (TCU, 2019b). 

 

A CGU (Controladoria Geral da União) realizou em 02 de junho de 2020 o Projeto de 

Auditoria: 817.871 para avaliação do saldo em conta nas transferências voluntárias sob o prisma 

da eficiência da sua alocação. Este trabalho buscou avaliar a adequada aplicação dos recursos 

orçamentários recebidos, bem como verificar os instrumentos que continham saldos sem 

aplicação em conta corrente, desde a execução até a prestação de contas. Assim, formulou 

propostas de medidas resolutivas, com o foco em gerar eficiência na aplicação de recursos em 

convênios ineficientes (CGU, 2020). 

Além de ferir a legislação correlata às transferências voluntárias da União, o 

empoçamento de saldo em conta sugere ociosidade de recursos, que poderiam estar servindo na 

implementação de outras políticas públicas. A auditoria foi realizada no período compreendido 

entre os anos de 2008 e 2019, de um total de 175.456 instrumentos que somados representam 

R$ 135.678.560.165,19 (CGU, 2020). 

O fluxo ideal de execução de um convênio nasce com a aprovação de sua proposição, 

caso atenda todos os requisitos técnicos e financeiros, momento em que então é celebrado 

prevendo obrigações recíprocas entre as partes. Ele evolui com a execução do objeto e 

cumprimento do que foi pactuado em seu termo até a conclusão e apresentação de prestação de 

contas final, oportunidade de verificação da observância da legislação pertinente, do que foi 

previsto em seu escopo e correta execução físico financeira, para então as contas serem 
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declaradas regulares e pôr fim às obrigações entre os entes  (CGU, 2020). A Figura 5 ilustra o 

fluxo processual dos convênios e contratos de repasse. 

Figura 5: Fluxo processual dos convênios e contratos de repasse. 

 

Fonte: (CGU, 2020) 

Ao proceder a análise das informações disponíveis na Plataforma +Brasil, no ano 

de 2020, a CGU encontrou 87.667 convênios na situação de inativos, ou seja, com prazo de 

vigência vencidos ou cancelados, sendo que desse total, 1.161 ainda possuíam saldo em conta 

corrente, importando um valor de R$ 27.709.634,45 (Tabela 1), em desacordo com a Portaria 

Interministerial nº 424/2016, que determina a devolução destes valores (CGU, 2020). A Tabela 

1 ilustra os instrumentos de transferências. 

  

Tabela 1: Instrumentos de transferência voluntária com saldo em conta corrente por ano de 

assinatura. 

Ano de 
Assinatura 

Quantidade de 
Instrumentos 

Saldo em Conta 
Corrente (R$) 

Saldo em Conta Corrente - 
Acumulado (R$) 

Saldo em 
Conta 

Corrente (%) 

Saldo em C.C - 
Acumulado (%) 

2008 1 R$ 53,01 R$ 53,01 0,00 0,00 

2009 27 R$ 1.492,87 R$ 1.545,88 0,005 0,005 

2010 61 R$ 342.974,00 R$ 344.519,88 1,24 1,24 

2011 182 R$ 4.022.250,77 R$ 4.366.770,65 14,52 15,76 

2012 393 R$ 14.509.249,43 R$ 18.876.020,08 52,36 68,12 

2013 203 R$ 5.470.979,45 R$ 24.346.999,53 19,74 87,86 

2014 139 R$ 1.356.561,29 R$ 25.703.560,82 4,9 92,76 

2015 65 R$ 874.398,48 R$ 26.577.959,30 3,16 95,92 

2016 54 R$ 457.527,76 R$ 27.035.487,06 1,65 97,57 

2017 30 R$ 673.417,51 R$ 27.708.904,57 2,43 100 

2018 6 R$ 729,88 R$ 27.709.634,45 0,003 100 

Total Geral  1161 R$ 27.709.634,45 R$ 27.709.634,45 100 100 

Fonte: Extraído de (CGU, 2020) 

Foi analisado também pela equipe de auditoria os instrumentos de transferências 

voluntárias, executados na Plataforma +Brasil, com status de inadimplentes e aqueles que 
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estavam com o prazo para a prestação de contas vencidos, no período compreendido entre 2008 

e 2019 (novembro), e que possuíam saldo em conta corrente. Assim, foi constatada a presença 

de 461 convênios na situação de inadimplência e outros 2.658 com prestação de contas 

vencidas, totalizando 3.119 instrumentos sem a regular prestação de contas. Desse total, 988 

possuem saldo não aplicado em conta corrente, perfazendo um total de R$218.393.272,71 

(Tabela 2)  recursos estes parados em conta e sem atender a sua finalidade pública (CGU, 2020). 

Tabela 2: Instrumentos inadimplentes ou prestação de contas vencidas por ano. 

Ano de 

Assinatura  

Quantidade 

Convênios  
Saldo em Conta (R$)  

Saldo em Conta 

Acumulado (R$)  

Saldo em 

Conta(%)  

Saldo em Conta 

Acumulado (%) 

2008 1 R$ 344.484,43 R$ 344.484,43 0,16% 0,16% 

2009 12 R$ 242.470,50 R$ 586.954,93 0,11% 0,27% 

2010 10 R$ 81.323,11 R$ 668.278,04 0,04% 0,31% 

2011 55 R$ 50.225.710,08 R$ 50.893.988,12 23,00% 23,31% 

2012 118 R$ 35.271.128,55 R$ 86.165.116,67 16,15% 39,46% 

2013 314 R$ 50.614.781,04 R$ 136.779.897,71 23,18% 62,63% 

2014 157 R$ 32.948.947,97 R$ 169.728.845,68 15,09% 77,72% 

2015 113 R$ 12.491.440,07 R$ 182.220.285,75 5,72% 83,44% 

2016 138 R$ 26.440.811,02 R$ 208.661.096,77 12,11% 95,55% 

2017 45 R$ 7.643.511,11 R$ 216.304.607,88 3,50% 99,05% 

2018 25 R$ 2.088.664,83 R$ 218.393.272,71 0,96% 100,00% 

Total Geral  988 R$ 218.393.272,71 R$ 218.393.272,71 100,00% 100,00% 

Fonte: Extraído de (CGU, 2020) 

A rápida visualização da complexidade deste sistema gera indagações a respeito da 

qualidade da sua gestão. Avaliando que as transferências voluntárias são o principal 

instrumento por meio do qual as políticas públicas são materializadas, emerge a urgência de se 

buscar meios de aprimoramento da eficiência na utilização destes recursos (CGU, 2020). 

 

[...] Diante de um quadro de restrição orçamentária, no qual se almeja otimizar os 

recursos à disposição tanto do Estado quanto dos cidadãos, evidencia-se uma das 

situações que impedem a alocação eficiente de tais recursos: instrumentos cuja 

execução inadequada levem à ocorrência de saldos ociosos. Os saldos em conta são 

recursos transferidos para a conta específica do instrumento de saída, não utilizados 

integralmente durante sua execução, incluindo os rendimentos de aplicação financeira 

(CGU, 2020, p. 8). 

 

Em outro ponto, a análise da auditoria verificou a eficiência da execução financeira dos 

instrumentos celebrados que se encontravam com saldo em conta corrente, entre os exercícios 

de 2008 a 2019 (Figura 6). 

As análises foram realizadas com os instrumentos de transferências voluntárias em 

execução (41.666), excluindo aqueles que não tiveram repasse de recurso federal ou 
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de contrapartida (18.404) e os outliers (5), ou seja, convênios com valores 

estatisticamente muito acima da população. Dessa forma, as análises se concentraram 

nos 23.257 convênios restantes, com saldo em conta corrente no valor de R$ 

4.727.189.721,20 (CGU, 2020, p. 24). 

. 

Figura 6: Eficiência na execução dos Instrumentos de Transferência Voluntária. 

 

          Fonte: (CGU, 2020). 

Ao observar a Tabela 1, verifica-se que 41,33% dos convênios se encontram com baixa 

eficiência, ou seja, os recursos disponíveis não estão sendo executados conforme o planejado. 

Com isso, há um aumento nos custos e no tempo de entrega dos instrumentos. Além disso, 

ressalta-se que os saldos parados em conta corrente alcançam o valor de R$ 2.954.126.997,39, 

isto é, 62,49% do total A Figura 6 ilustra o gráfico que relaciona a execução financeira com o 

tempo transcorrido para o fim de vigência dos convênios, onde os quadrantes representam o 

grau de eficiência financeira dos instrumentos em execução (CGU, 2020, p. 27). 

O montante de recursos financeiros descentralizados pelo Governo Federal tem sido 

vultoso nos últimos anos e este fato clama a necessária atenção. Desta forma, o risco pode ser 

absorvido pela metodologia de gestão das transferências e colaborar para o seu uso adequado, 

de modo a evitar o excesso de saldos sem aplicação em conta corrente (TCU, 2019a). 

Neste diapasão, o regramento previsto na Portaria n° 67/2017, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dispõe sobre a gestão de integridade, riscos e 

controles internos no âmbito das transferências de recursos da União, operacionalizadas por 

meio de convênios. Cabendo a todos os beneficiários da transferência voluntárias de recursos 

do Governo Federal, adotar boas práticas relacionadas à manutenção da integridade e riscos. 

(BRASIL, 2017b) 
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Fica fácil constatar que os projetos decorrentes das transferências voluntárias do 

Governo Federal precisam de um suficiente gerenciamento, sob risco de não se concretizarem 

as políticas públicas em benefícios para a população a qual se destina. Verifica-se, assim, que 

a manutenção de saldos em conta correte, divergindo das hipóteses previstas em lei, configura 

a destinação de recursos para instrumentos ineficientes (CGU, 2020). 

Diante deste contexto, o objetivo desta pesquisa é responder à pergunta: qual a relação 

existente entre a implementação da governança pública e a eficiência na gestão de recursos 

federais repassados aos municípios brasileiros? 

Para tanto serão analisados os dados referentes ao Índice CFA de Governança Municipal 

(IGM-CFA) do ano de 2021 de todos os Municípios brasileiros, extraídos do sítio do Conselho 

Federal de Administração (CFA, 2022b), que são divididos entre três dimensões (Finança, 

Gestão e Desempenho), e mais o índice geral (IGM), que é a média das três dimensões. Além 

disto, serão coletados os dados referentes Índice de Desempenho na Gestão das Transferências 

Discricionárias e Legais da União (IDTRU-DL), estes disponíveis no sítio da Plataforma 

+Brasil (BRASIL, 2022b), todos os dados referentes aos 5568 municípios do território 

brasileiro (IBGE, 2010), também do ano de 2021. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O Objetivo geral da presente pesquisa é investigar a relação existente entre a aderência 

aos mecanismos de governança pública medidos pelo Índice CFA de Governança Municipal 

(IGM-CFA) e a eficiência na gestão de convênios pactuados através da Plataforma Mais Brasil 

do Governo Federal, medida pelo Indicador de Desempenho de Recebedores de Recursos em 

Transferências Discricionárias e Legais da União (IDTRU-DL) em todos os Municípios do 

Brasil no ano de 2021.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para cumprimento do objetivo geral estabelecido foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 
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(a) Definir a governança, transferências voluntárias e outros conceitos que permitem 

que se chegue a sua melhor concepção; 

(b) Analisar as práticas de governança pública na execução dos recursos repassados pela 

União, por meio dos convênios;  

(c) Analisar o Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) e o Indicador de 

Desempenho de Recebedores de Recursos em Transferências Discricionárias e 

Legais da União (IDTRU-DL). 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de esclarecer a relação entre governança e 

boa gestão de recursos públicos Federais, delimitando o estudo a todos os Municípios 

brasileiros, durante o ano de 2021.  

No Brasil, existe um número pequeno de pesquisas sobre a governança na administração 

pública Municipal, e, neste sentido, este estudo tem o intuito de contribuir com subsídios para 

novas pesquisas, análises críticas sobre eficiência na gestão de recursos públicos e, ainda, para 

verificação e análise de outros fatores que possam contribuir para a obtenção dos melhores 

resultados nas esferas pública ou particular. Em termos práticos, o estudo visa auxiliar os 

gestores públicos fornecendo dados empíricos, acerca da governança e dos seus impactos na 

aplicação dos recursos federais. 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica para entendimento da relação existente 

entre a boa governança e a eficiência da gestão dos recursos públicos, com a discussão à cerca 

dos conceitos necessários ao entendimento do funcionamento do Estado na busca pela 

efetividade de suas ações para entrega de resultados aos seus cidadãos. A análise da evolução 

da administração busca situar o Brasil nas diversas teorias que explicam este movimento 

evolutivo e que permitiu o seu pleito de entrada na OCDE, daí a necessidade de se conhecer os 
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seus aspectos que podem influenciar a governança pública e privada após a aprovação do seu 

ingresso nesse organismo internacional. Em seguida, adentra-se na Governança propriamente 

dita, com a teoria da agência que aclara o motivo de surgimento dos mecanismos de governança 

no âmbito da iniciativa privada e a sua transposição para a administração pública. A partir deste 

ponto, são apresentados os princípios da Governança para o Setor Público, editados pelo 

Tribunal de Contas da União em seu Referencial Básico de Governança e a sua importância 

para garantir que os recursos repassados através de transferências voluntárias pela União a 

Estado e Municípios através da Plataforma Mais Brasil tenham a efetividade desejada. 

Observando-se também o movimento de descentralização de recursos entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios.  

A confluências destes conceitos vai auxiliar no tratamento do problema de pesquisa na 

medida em que permite explicar as nuances existentes entre a Governança Pública e a eficiência 

na gestão dos recursos Federais como fenômenos históricos presentes em todo o 

desenvolvimento da sociedade e que ocorreram de diferentes formas e se situam em diferentes 

graus de desenvolvimento ao redor do mundo.      

 

 

2.1 O Estado, governo e sociedade 

 

 

A compreensão das instituições ganhou maior importância porque percebeu-se que, 

através delas, a humanidade pôde alcançar resultados sociais e atingir os objetivos políticos 

fundamentais da sociedade moderna: a ordem social, a liberdade, o bem comum e a justiça. No 

curto prazo, é possível mudar comportamentos e atingir resultados relevantes com a 

estruturação de instituições adequadamente (BRESSER-PEREIRA, LC, 2005). 

Em um mundo em constantes transformações aceleradas pela redução dos custos de 

comunicação e logística, o êxito ou fracasso de uma administração depende cada vez mais de 

sua gestão. É indispensável que quem esteja à frente deste processo prepare a organização para 

a mudança, neste ambiente volátil, e tenha a capacidade de estabelecer e buscar objetivos 

(SOBRAL; PECI, 2008). 

Segundo  Harris (2000), a sociedade precisa consolidar a cultura da democracia que 

inclui as considerações pessoais, valores, hábitos e regras do jogo que moldam o 

comportamento dos grupos e das relações interpessoais, de tal forma que a administração 

pública tenha como foco servir aos interesses dos cidadãos em detrimento dos interesses 
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pessoais dos servidores; orientar as políticas, problemas e práticas da perspectiva do cidadão e 

não da máquina burocrática; garantir os direitos civis dos cidadãos e acentuar a participação da 

população na gestão pública.  

Uma política ou ação pública é legítima quando os cidadãos têm boas razões para apoiá-

la ou obedecê-la. À medida em que os tomadores de decisões se afastam do cidadão comum 

mais aumenta a desconexão entre suas deliberações e os interesses coletivos (FUNG, 2006). 

Segundo Fung (2006, p. 78) “os mecanismos de participação que empregam a seleção 

aleatória ou mesmo o envolvimento de partes interessadas leigas também podem melhorar a 

igualdade política se forem devidamente implementados”. 

A capacidade de governo está fundada na liderança, no domínio de competências, na 

prontidão para atuar, no potencial de atuação e no desenho institucional. A sinergia entre estes 

elementos fortalece a resposta que o Estado consegue implementar diante dos crescentes 

desafios que testam a exaustão dos sistemas políticos e institucionais (MARTINS, H. F., & 

MARINI, 2014). 

O valor público representa o resultado esperado e condizente com as necessidades 

primárias do cidadão, materializadas através das políticas públicas voltadas à prestação de 

serviço de qualidade e fomento às condições de mercado que favoreçam o desenvolvimento 

sistêmico que, em última forma, beneficia a todos as partes interessadas.  A análise do 

desempenho garante que os serviços serão ofertados de maneira eficiente, eficaz e com 

efetividade (BRASIL, 2018c). 

 

 

 

 

2.2 Eficiência, eficácia e efetividade 

 

 

[...] Em todas as sociedades e em todos os setores, tanto públicos como privados, os 

recursos humanos e patrimoniais são escassos para atender às crescentes exigências 

dos clientes. Portanto, ao iniciar qualquer empreendimento e assim determinar o que, 

como e quanto produzir, sempre os tomadores de decisões procuram a melhor 

combinação dos recursos e ainda buscam as formas mais racionais de organização da 

atividade econômica. Hoje, no desenvolvimento das atividades num entorno de 

crescente competitividade, a busca contínua de eficiência se torna um pré-requisito 

para a sobrevivência das organizações (PEÑA, 2008, p. 84). 
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A eficiência busca a otimização dos recursos, estando ligada com a capacidade de fazer 

certo diminuindo a relação entre o gasto de insumos e a entrega do produto (PEÑA, 2008). 

Nesse viés, a eficiência é definida como: “A capacidade de realização das atividades da 

organização, minimizando a utilização dos seus recursos, ou seja, é a capacidade de 

desempenhar corretamente as tarefas” (SOBRAL; PECI, 2008, p. 5). A sua principal 

preocupação é, portanto, com os meios, ou uso racional dos ativos. 

“A eficácia implica fazer as coisas certas, escolher os objetivos certos” (PEÑA, 2008, 

p. 86). E, também é o atributo da organização de desenvolver suas atividades indo ao encontro 

aos objetivos estabelecidos (SOBRAL; PECI, 2008). O ideal é que a administração seja 

eficiente e eficaz, ou seja faça a coisa certa com o menor custo, e em situações de estabilidade 

nesta equação alcance a efetividade em suas ações. 

Os conceitos de eficiência e eficácia estão correlacionados. Se não houver eficácia, a 

eficiência é desnecessária pois a organização não atinge seus objetivos. Além disto, ser eficaz 

e ineficiente provoca o desperdício de muitos recursos, levando a organização a atingir seus 

objetivos, mas a um custo muito alto. Ter efetividade consiste em obter simultaneamente 

eficácia e eficiência na utilização dos recursos disponíveis (SOBRAL; PECI, 2008). 

 

2.3 Evolução da Administração Pública: Patrimonialismo, Burocracia e New Public 

Management 

   

A administração pública passou por três estágios bem definidos: desde o final do século 

XIX até o final dos anos 1970; depois do New Public Management (NPM) até o início do século 

XXI e por último da Nova Governança Pública até então (ABRUCIO, 1997; BRESSER-

PEREIRA, 1998; OSBORNE, 2006). 

Ramos (2008) distinguiu à época duas fases na escala de evolução da administração 

pública: a administração patrimonial e a administração racional burocrática. A primeira 

caracterizava a espoliação dos cargos legitimada pela tradição, sendo distribuídos conforme 

interesses próprios de quem os detém e sem a busca da eficiência, enquanto a segunda 

privilegiava o princípio da competência, hierarquia e a busca pela eficiência baseada em 

modelos científicos pré-definidos.   

No período compreendido entre os anos 30 e 60 o Estado capitaneou o desenvolvimento 

econômico e social, em especial no Pós-Segunda Guerra Mundial, onde verificou-se um período 
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de prosperidade e melhoria dos padrões de vida sem precedentes na história (BRESSER-

PEREIRA, 1998). 

Quando a administração pública patrimonialista foi substituída pela burocrática isto 

representou um grande avanço, mas, em um mundo globalizado e em plena transformação 

tecnológica e social é inatingível para o administrador ser racional sem poder ser discricionário, 

seguindo procedimentos solidificados em lei. Fica desta forma patente a ineficiência do modelo 

burocrático para fazer frente aos desafios nacionais contemporâneos (BRESSER-PEREIRA, 

1998). 

A burocratização do trabalho trouxe como consequências negativas a perda de sentido 

da ação humana e o fim do livre-arbítrio, segundo os valores do indivíduo. A crise do 

pensamento racional começou a ser percebida durante os anos 1970, quando se percebeu que a 

burocratização chegou a tal ponto que só seria possível aumentar a produção perseguida através 

de um relaxamento da divisão de trabalho (CRISIS; TA, 1993).  

De repente, o Estado viu enfraquecer a sua capacidade de formulação de políticas 

macroeconômicas e de manter o isolamento de sua economia no mercado globalizado. Pela 

prevalência da lei do mais forte, foi iniciado um processo de concentração de renda de países e 

da população e a imposição de um duplo desafio aos governos nacionais: de um lado o desafio 

de proteger os cidadãos e universalizar o bem-estar social e do outro a exigência de o Estado 

ser mais forte, mais barato e eficiente para baixar a carga tributária sobres as empresas que 

agora precisavam concorrer internacionalmente  (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

A crise foi percebida de diferentes formas pelo mundo: a crise do walfare state no 

primeiro mundo, a substituição do processo de industrialização por importação nos países em 

desenvolvimento, e o colapso estatal nos países comunistas (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Após a pujança dos anos dos pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 1970, o mundo 

passou a focalizar suas ações na reforma do Estado. O papel social do Estado perdia força para 

o modelo gerencial no setor público (ABRUCIO, 1997; BRESSER-PEREIRA, 1998). 

O início da reforma do Estado se deu em um contexto internacional e um forte motivo 

em comum a todos foi a necessidade de economizar, principalmente nos períodos de crise 

econômica durante os anos 80 e 90, período em que muitos governos se depararam com a 

necessidade de cortar os custos de bem-estar social tendo em vista a impossibilidade de aumento 

de imposto (POLLITT, Christopher; BOUCKAERT, 2014).  

A melhoria da qualidade do serviço público foi um dos principais motivadores da onda 

reformista com a visão de que podia ser recuperada a confiança do cidadão e a governabilidade 

através deste processo de melhoria continuada. No decurso deste processo, percebeu-se a 
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necessidade de alterar o padrão de responsabilização de gestores públicos, desembocando em 

novos mecanismos de accountability (POLLITT, Christopher; BOUCKAERT, 2014). 

A crescente crítica ao modelo de burocracia estatal, com o public choice, nos Estado 

Unidos e a visão neoliberal hayekiano, na Inglaterra, abriu caminho para que o modelo gerencial 

se destacasse na administração pública (ABRUCIO, 1997). 

Christopher Hood cunhou a definição da Nova Administração Pública (NPM) (HOOD, 

1991). O Quadro 3 ilustra o histórico das crises que precederam a nova gestão pública, 

juntamente com os dois períodos, a causa e a consequência dessas crises. Nesses períodos, eram 

dados como certo de que NPM reorganizaria tudo o que se conhecia até então dentro da 

administração pública (OSBORNE, 2006). 

Quadro 3: Histórico das crises que precederam o New Public Management. 

Período da crise Causador Consequência 

Crise dos anos 30 Mercado. Originada no mal 

funcionamento do mercado 

que levou as economias 

capitalistas à insuficiência 

crônica de demanda 

agregada. 

O Estado liberal entrou em 

crise dando lugar ao 

crescimento do Estado 

social burocrático. Surgiu o 

Estado Soviético que 

tentou ignorar entre ele e a 

sociedade, pretendendo 

substituir o mercado 

Crise doas anos 1970 

e 1980 

Estado. Fruto do 

intervencionismo do 

Estado que deixa de ser 

fator de desenvolvimento e 

passa a ser entrave. 

Acelerada pela 

globalização. 

Redução das taxas de 

crescimento do mundo pela 

metade. Aumento da taxa 

de desemprego. Estado 

entra em crise fiscal e vê 

diminuída a sua capacidade 

de intervenção. Surgimento 

da administração pública 

gerencial 

          Fonte: Próprio autor baseado nos dados de (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

O processo de globalização decorreu da diminuição dos custos de transportes e 

comunicação e foi um catalizador para acelerar a reforma do Estado, na medida em que levou 

ao crescimento do mercado mundial, financiamentos internacionais e investimentos de 

empresas multinacionais que redundaram no aumento da concorrência industrial e na 
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necessidade de competitividade internacional como condição de sobrevivência para o 

desenvolvimento de qualquer nação (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

O NPM, em suas origens, está fortemente associado à primeira-ministra britânica 

Margareth Thatcher e ao presidente americano Ronald Reagan, que no início da década de 1980 

favoreceram o que entendiam ser uma abordagem mais de negócios da administração pública. 

Ele pode ser definido como sendo um fenômeno de dois níveis: No nível mais alto é uma teoria 

de que o setor público pode ser melhorado pela importação de conceitos, técnicas e valores de 

negócios; e, em outro nível, é um conjunto de conceitos e práticas que incluem uma maior 

ênfase no desempenho, preferência por organizações desagregadas, contratos como principal 

dispositivo de coordenação, utilização de mecanismo tipicamente de mercados e tratamento de 

usuários como clientes (BRESSER-PEREIRA, 2005; CAVALCANTE, Pedro; 

CAVALCANTE; SILVA, 2020; POLLITT, Cristopher; DAN, 2013). 

Vários países do mundo, a partir dos anos 1970, concentram suas iniciativas na reforma 

do Estado buscando conter o seu déficit de gestão, apoiados por diversos organismo de 

cooperação bilaterais buscando repensar o papel do Governo. Isso decorreu da crise fiscal que 

assolou vários países, da acentuada globalização, das inovações tecnológicas, do peso estatal e 

burocracia quase intransponível pelo cidadão (ARAÚJO; BORGES, 2002). Desta forma, a 

reforma do sistema burocrático tornou-se o principal tema dos anos 90, substituindo o 

pensamento de ajuste estrutural dos anos 80. (BRESSER-PEREIRA, 1998) 

Inicialmente, o modelo gerencial na administração pública caracterizou-se pelo 

movimento de diminuição do aparelho estatal ao menor número possível de atividades, levando 

à privatização de empresas nacionalizadas após a Segunda Guerra Mundial, devolução de 

atividade estatais à iniciativa provada e busca constante de redução dos gastos públicos 

(ABRUCIO, 1997; CAVALCANTE, Pedro; CAVALCANTE; SILVA, 2020). 

Segundo Pollit (2004), “as técnicas da NPM (ou de quaisquer outras tecnologias de 

gestão) podem funcionar, mas somente se pensadas com muito cuidado em termos de sua 

adequação para a função e para o contexto administrativo e cultural” e reforça que 

“transferências, frequentemente, resultam no fracasso ou em uma metamorfose substancial da 

tecnologia seja para melhor ou para pior, ela acaba se tornando algo diferente”.  
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2.4 New Public Management no Brasil  

 

 

A agenda reformista baseada no NPM no Brasil se inicia no Governo Fernando Collor 

de Melo (1990-1992) e só atingiu o seu ápice com na elaboração do Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado - PDRAE (BRASIL. MARE, 1995), no Governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003), no ano de 1995 (CAVALCANTE, Pedro Luiz Costa (Organizador); 

SILVA, 2020) que coube ao então Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira indicado para o 

Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE com inspiração no Reino Unido e 

outros países (PAULA, 2005). 

O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE foi apresentado como 

uma “resposta consistente de reconstrução do Estado de forma a resgatar sua autonomia 

financeira e sua capacidade de implementar políticas públicas” (BRASIL. MARE, 1995, p. 11). 

A crença era de que a reforma proposta redefiniria o papel do Estado brasileiro, que 

deixaria de ser o protagonista no desenvolvimento econômico e social para ser o promotor e 

regulador do processo, alinhando-se às tendências observadas em outras nações 

(CAVALCANTE, Pedro Luiz Costa (Organizador); SILVA, 2020). 

Para alcançar o intento houve a propositura de quatro objetivos pelo PDRAE (BRASIL. 

MARE, 1995, p. 45), conforme afirmam (CAVALCANTE, Pedro Luiz Costa (Organizador); 

SILVA, 2020): 

1) Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar 

com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para o atendimento 

dos cidadãos; 

2) Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em princípio, 

os serviços não exclusivos para a propriedade pública não estatal, e a produção de bens 

e serviços para o mercado para a iniciativa privada; 

3) Transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local: só em casos 

de emergência cabe a ação direta da União; 

4) Transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, de forma 

a permitir uma maior parceria entre os estados e a União. 

 

Os obstáculos e as resistências inerentes a processos reformistas tendem a gerar 

resultados, normalmente aquém do planejado e com alto custo político. (CAVALCANTE, 

Pedro Luiz Costa (Organizador); SILVA, 2020) Portanto, os governos têm priorizado reformas 
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pontuais em detrimento de grandes mudanças. E, mesmo após a profundas transformações e 

promulgação da Constituição Federal de 1988, embora tenha patrocinado alterações no serviço 

público, a sociedade brasileira ainda mantém em sua essência o viés nacionalista-corporativista 

(ÁLVARO; GIACOMO, 2012). 

No período pós NPM percebe-se a valorização da formação de parcerias, redes, e-

governement, participação, accountability, coordenação e transparência (CAVALCANTE, 

Pedro Luiz Costa (Organizador); SILVA, 2020). 

 

[...] Ademais, dois fatores distinguem o novo movimento de outro aspecto essencial 

nesse debate é a incongruência da visão de superação pura e completa de modelos de 

gestão, seja entre a NPM e a burocracia tradicional ou a NPM e o pós-gerencialismo. 

Logo, os processos de mudanças no aparelho do Estado tendem a ser mais incremental 

e desordenado do que propagado nas propostas de reformas originais, 

independentemente do país ou momento histórico analisado. Na prática, a governança 

pública ou a pós-NPM é mais um complemento ou uma continuidade do que 

propriamente uma substituição ou alternativa à NPM (CAVALCANTE, Pedro Luiz 

Costa (Organizador); SILVA, 2020, p. 558). 

 

A agenda de reformas deu uma guinada nos últimos anos em suas ideias, na forma e 

estratégias de implementação. Se o NPM buscou emplacar vastas transformações com base em 

quebra de grandes paradigmas, atualmente não existem modelos que sobressaiam. Ressalta-se 

a unanimidade de que os resultados foram aquém do planejado, bem como do custo alto e do 

atrito que este tipo de processo reformista enfrenta. Desta forma, os esforços têm sido no sentido 

de realização de micro reformas através de melhorias pequenas e constantes (CAVALCANTE, 

Pedro Luiz Costa (Organizador); SILVA, 2020). 

Analisando os 20 anos da proposição do plano diretor da reforma do aparelho do estado 

no Brasil, (ARAÚJO; BORGES, 2002) constata que o almejado aumento de liberdade e 

autonomia para os administradores públicos visando diminuir o peso da estrutura burocrática e 

melhorar a gestão, não prosperou. A administração pública continua impregnada de muitos 

controles e reduzida margem de liberalidade do gestor. Assim, ainda são observados os padrões 

de controle de processos, hierarquia e autoridade do modelo burocrático. 

Osborne (2006) assevera que o período do NPM foi curto e serviu de transição entre o 

período burocrático da administração pública e a visão plural da nova governança pública.    
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2.5 Ingresso do Brasil na OCDE  

 

 

Nem o Federalismo ou a República foram capazes de, por si só, constrangerem o Estado 

a implementar os melhores programas com foco na sociedade, sendo por vezes seus valores 

deturpados e em nomes destes proclamado o melhor resultado em favor do interesse próprio do 

governante (MATHIAS, 2021). 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que nasceu 

após a Segunda Guerra Mundial, é uma organização internacional que tem por objetivo a 

promoção de debates, estudos e cooperações multilaterais sobre políticas públicas entre países 

e o estímulo à adoção das melhores práticas globais com fito ao desenvolvimento econômico e 

social de seus 37 Estados membros e 5 Estados parceiros, entre estes o Brasil (MATHIAS, 

2021). 

O Brasil aguarda a análise da solicitação de acesso à OCDE feito em 2017 na qualidade 

de membro integral. Após a eventual aprovação, o país será avaliado num rígido processo de 

admissão para aferir a sua adaptação às práticas e preceitos da Organização. Isto, implicará no 

comprometimento do Brasil na realização de reformas necessárias para adequar-se às políticas 

públicas adotadas pelos seus pares (MATHIAS, 2021). 

A perspectiva de entrada do Brasil na OCDE provocou a discussão de uma nova agenda 

para desenvolvimento do aparelho do Estado e das atividades de mercado e da maior abertura 

econômica. Esse fenômeno aponta para a manutenção dos legados conquistados nos últimos 

trinta anos pelas instituições públicas e leva à criação de uma agenda de foco nos resultados, na 

qualidade do gasto público, atração de novos investimentos, abertura econômica e aumento da 

credibilidade do Estado Nacional frente aos seus pares (GOMES, Marcelo Barros et al., 2021).   

Ressalta-se que a governança pública é pilar essencial, na visão da OCDE, já que os 

Países membros vêm enfrentando diversos desafios em sua elaboração através dos paradigmas 

gerados pela globalização, revolução digital, mudanças climáticas, aumento da desigualdade, 

inversão da pirâmide etária, fluxos migratórios entre outros. Assim, a organização mantém 

programa de trabalho para desenvolver estudos e ações concretas que fortaleçam a governança 

e permitam a implementação de políticas públicas para o seu enfrentamento (MATHIAS, 2021). 

Os benefícios decorrentes do acesso do Brasil à OCDE se traduzem na oportunidade de 

participar da troca de experiências e adotar as melhores práticas globais em políticas públicas, 

além de promover o alinhamento com países mais desenvolvidos e a sintetização de indicadores 
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que levam ao desenvolvimento. Além disto, sinaliza aos investidores que tem selo de qualidade 

para alocações financeiras sustentáveis e permanentes (GOMES, Marcelo Barros et al., 2021). 

O mantra do consultor empresarial e do político reformador é necessidade de se dar fim 

à burocracia. Partem do pressuposto de que as agências de serviço público são muito caras, 

muito rígidas, muito padronizadas e muito sensíveis à identidade de quem as gerencia. Assim, 

nos países membros da OCDE essa retórica é cada vez mais comum e tende a fundir o real e o 

imaginado. A ampla aceitação destes pressupostos é um indicador de que o que se testemunha 

vai além da evolução de melhores formas de organização. Também são parte de um fenômeno 

cultural maior sobre a forma como interesse e serviço público devem ser entendidos doravante. 

(CONSIDINE; LEWIS, 2003). 

 

 

 

2.6 Governança 

 

Governança e governabilidade carecem de melhor definição porque por vezes são 

conceitos confundidos. Segundo (BRESSER-PEREIRA, 1998, pp. 82; 83), “a capacidade de 

governar ou governabilidade deriva de legitimidade do Estado e do seu governo com a 

sociedade, enquanto a governança é a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo 

de uma organização de implementar suas políticas”. 

O estudo da governança na OCDE iniciou no final de 1990 e segundo Mathias (2021) e 

Paludo (2013) é essencial esclarecer que governo, governabilidade e governanças são institutos 

diferentes mas indissociáveis e complementares. Assim, o governo é a gestão política da coisa 

pública, governabilidade refere-se à capacidade política do Estado de ter a legitimação da 

sociedade civil, e consoante o Banco Mundial, governança é a forma pela qual o poder é 

exercido na gestão de um estado visando assegurar o seu desenvolvimento (WORLD BANK, 

1992). 

 

2.6.1 Relação Principal-Agente 

 

Governar é dar a direção em busca de determinado resultado ou destino. Em pequenas 

empreitadas, geralmente, quem concebe a direção a ser seguida é a mesma pessoa que executa 

todas as ações necessárias para se alcançar o objetivo. Havendo, provavelmente sintonia entre 

a direção, a ação e o resultado alcançado. Entretanto, em empreitadas maiores podem ser 
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necessários diversos agentes estabelecendo direção, e tantas outras se ocupando da sua 

execução. Como resultado da complexa teia de relações podem surgir diversos conflitos que 

prejudicam a entrega do resultado (TCU, 2020). Assim, conflito de agência surge quando os 

interesses daqueles que têm direitos (principal) não são adequadamente atendidos pelos agentes 

incumbidos de respeitá-los e atendê-los (JENSEN; MECKLING, 2008). 

Os pesquisadores Adolf Berle e Gardiner Means, desenvolveram estudo sobre a relação 

existente entre as corporações e seus acionistas. Partiram do pressuposto de que o administrador 

se valendo da separação entre a propriedade e a administração geriam de forma a perceber 

benefícios pessoais em detrimento dos interesses dos proprietários. À partir destes estudos foi 

concebida a teoria da firma que embasou o desenvolvimento da teoria dos custos de transação 

e teoria da agência (FONTES FILHO, 2003). 

Num pensamento amplo é possível vislumbrar a reforma do Estado a partir do conflito 

de agência onde o principal seria o eleitor e o agente o político eleito, como forma de criação 

de incentivos e punições para que a vontade do eleitor se concretize (BRESSER-PEREIRA, 

1998). 

A teoria da agência observa a relação existente entre proprietários ou stakeholders 

(principal) e os gestores (agente), e considera sistemas de controle externo e interno à 

organização como delimitadores da ação gerencial. (FONTES FILHO, 2003) 

 

 

2.6.2 Relação Principal-Agente no Serviço Público   

 

 

Segundo o (IBGC, 2018) os princípios e instrumentos da governança corporativa são 

perfeitamente adaptáveis às entidades públicas, com as devidas adequações. (MATIAS-

PEREIRA, 2010) defendem que a governança corporativa aplicada às entidades públicas é uma 

das vertentes da governança. 

Assim, como a governança corporativa, a governança pública organizacional surge para 

combater o problema em comum do conflito existente entre o agente e o principal. 

Consoante o Art. 1º da Carta Magna de 1988 (BRASIL, 1988),  “Todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. Dessa forma, a sociedade é o “principal” em relação aos agentes públicos que 

exercem o poder em seu nome, como ilustra a Figura 7. 
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Figura 7: Relação verificada entre principal-agente no setor público. 

 

 Fonte: (TCU, 2020) 

Inspirado em um modelo criado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - 

IBGC  (2018), como ilustra a Figura 8, o TCU estabeleceu um Sistema de Governança em 

organizações públicas ou outros onde as instâncias externas de governança cuidam do controle 

e regulamentação; as instâncias externas de apoio à governança são formadas por auditorias 

independentes e o controle social organizado; as instâncias internas de governança tem como 

responsabilidade a definição e avaliação das estratégias, bem como a garantia da conformidade 

e desempenho; as instâncias internas de apoio constroem a boa comunicação entre as partes 

interessadas, e o processo de auditoria interna  (TCU, 2020). 

Figura 8: Sistema de governança em organizações públicas. 

 

       Fonte: (TCU, 2020). 
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A Alta Administração é a instância interna imbuída de avaliar, direcionar e monitorar a 

organização, E é composta pela autoridade máxima e dirigentes superiores que atuam em nível 

estratégico, e é auxiliada pelos demais dirigentes que cuidam da parte tática e gerentes que 

cuidam da gestão operacional (TCU, 2020). 

 

2.7 Governança Corporativa 

 

O conceito de governança corporativa liga-se diretamente ao significado de 

accountability, cujas obrigações se moldam em face da natureza da organização onde é 

utilizada. Assim a governança se presta a garantir a devida prestação de contas dentro das 

entidades públicas e nasceu no âmbito da iniciativa privada (MARQUES, 2007). 

Segundo Marques (2007, p. 13)  “a governança corporativa pode ser descrita como os 

mecanismos ou princípios que governam o processo decisório dentro de uma empresa. 

Governança corporativa é um conjunto de regras que visam minimizar os problemas de 

agência”. 

A governança corporativa foi concebida para minimizar os efeitos do conflito de agência 

entre executivos e acionistas em empresas privadas listadas em bolsa de valores, de forma que 

a sua tomada de decisão seja orientada para a maximização de resultados pelos acionistas em 

detrimento dos interesses de seus gerentes (FONTES FILHO; LEAL, 2013). 

“Governança corporativa diz respeito aos sistemas de controle e monitoramento 

estabelecidos pelos acionistas controladores de uma determinada empresa ou 

corporação, de tal modo que os administradores tomem suas decisões sobre a alocação 

dos recursos de acordo com os interesses dos proprietários” (SIFFERT FILHO, 1998, 

p. 124). 

 

A governança corporativa foi orientada, inicialmente, às sociedades anônimas listadas 

em bolsa de valores, pois são passiveis de controle e regulação externos. Porém, as boas práticas 

e benefícios decorrentes disto, ampliou o seu uso a outros contextos privados e públicos. Não é 

sugerida a adoção direta de princípios e orientações da governança corporativa para outros 

setores dadas as especificidades destas organizações, recomendando-se, entretanto, a 

apropriação do conhecimento acumulado (FONTES FILHO; LEAL, 2013). 

Na literatura, existem diversas definições de governança corporativa. O Quadro 4 ilustra 

alguma dessas definições. 
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Quadro 4: Definições de governança corporativa. 

Ano Autor/entidade Definição de Governança Corporativa 

1992 Cadbury Committee O conjunto de todos os sistemas de controle, tanto 

financeiros como outros, pelos quais uma firma é 

dirigida e controlada  

2001 Jensen Governança é a estrutura de controle de alto nível, 

consistindo dos direitos de decisão do Conselho de 

Administração e do diretor executivo, dos 

procedimentos para alterá-los, do tamanho e 

composição do Conselho de Administração e da 

compensação e posse de ações dos gestores e 

conselheiros  

2002 CVM Governança Corporativa é o conjunto de práticas que 

tem por finalidade otimizar o desempenho de uma 

companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais 

como investidores, empregados e credores, facilitando 

o acesso ao capital  

2004 OCDE Relações entre a administração da sociedade, seu 

conselho, acionistas e outras partes interessadas. A 

Governança Corporativa proporciona a estrutura que 

possibilitará o estabelecimento dos objetivos da 

sociedade, bem como os meios de cumpri-los e 

supervisionar o desempenho da sociedade     

2009 IBGC Governanças corporativa é o sistema pelo qual as 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de 

controle. As boas práticas de governança corporativa 

convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso 

a recursos e contribuindo para sua longevidade   

Fonte: (OLIVEIRA; PISA, 2015, pp. 1263–1290). 
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Segundo o (IBGC, 2018), os princípios básicos de governança estão presentes em todas 

as práticas previstas em seu código, e, a sua aderência ocasiona a acreditação interna e no 

relacionamento com terceiros. O Quadro 5 ilustra esses princípios. 

Quadro 5: Princípios básicos de governança. 

Princípio Conceito 

Transparência Disponibilização entre as partes interessadas das 

informações que sejam de seu interesse e não apenas as decorrentes 

de disposições legais 

Equidade Tratamento isonômico de todos os sócios e stakeholders 

(partes interessadas) 

Accountability 

(dever de prestação de 

conta) 

Os agentes devem prestar contas de sua atuação, assumindo 

a responsabilidade de suas ações e inações atundo sempre de maneira 

diligente e responsável 

Responsabilidade 

corporativa 

Os agentes devem zelar pelo equilíbrio econômico-

financeiro das organizações, reduzindo fatores externos negativos ao 

negócio e aumentando os fatores positivos, no curto, médio e longo 

prazos.  

Fonte: Próprio autor baseado nos dados do IBGC (2018, p. 21) 

O processo de mudança necessário para a implementação plena da governança é uma 

tarefa que depende fortemente das estruturas de liderança e gestão, reavaliando prioridades, 

equilibrando compromissos de recursos, desenvolvendo diferentes habilidades e repensando os 

sistemas de informação gerencial. Embora os aspectos negativos da mudança sejam muitas 

vezes mais aparentes, particularmente no enfraquecimento do moral e dos sistemas de valores, 

o ônus recai muito sobre os servidores públicos profissionais, para garantir que os resultados 

da mudança sejam bem comunicados, construtivos, funcionem de forma eficaz e agreguem 

valor aos resultados do programa (BARRETT, 1997). 

O uso da definição de "governança corporativa" foi intenso durante o período de 

mudanças políticas e econômicas no âmbito da Organização para a Cooperação Econômica e 

Países de desenvolvimento (OCDE) a partir do início da década de 1980. Estas mudanças 

levaram a um aumento substancial na atividade do mercado de ações na Nova Zelândia e em 

todo o mundo. Neste período, a reputação da Nova Zelândia e os negócios australianos foram 

manchados por vários escândalos corporativos (MARIE L’HUILLIER, 2014). 
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“Está cada vez mais em evidência a responsabilidade dos diferentes agentes de 

governança diante de temas como sustentabilidade, corrupção, fraude, abusos nos 

incentivos de curto prazo para executivos e investidores, além da complexidade e 

multiplicidade de relacionamentos que as organizações estabelecem com os mais 

variados públicos.” (IBGC, 2018, p. 13) 

 

O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, estabelece o uso 

efetivo dos instrumentos da boa governança, buscando a utilização de suas melhores práticas. 

Adota também a orientação como base de atender ao melhor interesse das partes interessadas 

com ética e responsabilidade. Embora tenha sido construído objetivando a sua adoção por 

empresas, pode ser utilizado por organizações públicas, do terceiro setor, cooperativas, estatais 

entre outras (IBGC, 2018). 

De acordo com (BARRETT, 1997), os princípios das governança corporativa são 

semelhantes tanto na iniciativa privada, quanto na administração pública. A boa governança 

corporativa requer delimitação clara de atribuições e uma compreensão objetiva das relações 

que permeiam as partes interessadas da organização e aqueles responsáveis por gerenciar seus 

recursos e entregar os melhores resultados. Assim, é essencial um código claro de 

comportamento ético e íntegro, que deve ser utilizado pelos gestores e comunicado às partes 

interessadas. 

 

“Organizações públicas e privadas guardam semelhanças importantes no que diz 

respeito à governança organizacional. A separação da propriedade e gestão, que gera 

os denominados problemas de agência, os mecanismos de definição de 

responsabilidades e poder, o acompanhamento e o incentivo na execução das políticas 

e objetivos definidos, por exemplo, são problemas comuns” (FONTES FILHO, 2003). 

 

Os modelos e prática de boa governança corporativa foram desenvolvidas para um 

ambiente próprio, a empresa privada de capital aberto, e para solucionar um problema 

específico, a divergência de interesses entre agente e principal, devendo serem consideradas 

muitas ressalvas na sua transposição para a administração pública (FONTES FILHO, 2003). 

 

2.8 Governança Pública 

 

 

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017 define 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”  (BRASIL, 2017a, p. 1). 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Governança (IBGP), governança pública é “sistema 

que compreende os mecanismos institucionais para o desenvolvimento de políticas públicas 

que garantam que os resultados desejados pelos Cidadãos, e demais entes da vida pública, sejam 

definidos e alcançados” (IBGP, [s. d.]). O Quadro 6 ilustra algumas definições de governança 

pública por organizações nacionais e estrangeiras.  

 

Quadro 6: Definições de governança pública por organizações nacionais e estrangeiras. 

Ano Autor/Entidade Definição de Governança Corporativa 

2006 Ocde A governança diz respeito aos arranjos formais e informais que 

determinam como são tomadas as decisões públicas e como são 

implementadas as ações públicas, na perspectiva de manter os 

valores constitucionais de um país em face de vários problemas, 

atores e ambientes. 

2011 Tribunal de Contas      

da União (TCU) 

(...) governança pública constitui um instrumento cujo objetivo é 

assegurar a accountability pública, contribuindo para reduzir as 

incertezas sobre o que ocorre no interior da administração pública, 

fornecendo à sociedade e ao Congresso Nacional uma razoável 

segurança de que os recursos e poderes delegados aos 

administradores públicos estão sendo geridos mediante ações e 

estratégias adequadas para alcançar os objetivos estabelecidos pelo 

poder público, 

de modo transparente, em conformidade com os princípios de 

administração pública, as leis e os regulamentos aplicáveis. 

2013 World Bank Governança é o conjunto das tradições e instituições pelas quais a 

autoridade de um país é exercida. Isso inclui o processo pelo qual 

os governos são selecionados, monitorados e substituídos, a 

capacidade do governo de formular e implementar políticas sólidas 

de forma eficaz, e o respeito dos cidadãos e do Estado pelas 

instituições que governam as interações econômicas e sociais entre 

eles. 

Fonte: (OLIVEIRA; PISA, 2015, p. 1269)  

De acordo com o (TCU, 2020), a Governança Pública Organizacional está sintetizada 

em três ações a serem realizadas: 

1- Avaliar com fundamento em evidências;  
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2- Direcionar dando os critérios para o monitoramento; 

3- Monitorar os resultados alcançados, o desempenho e o atendimento das 

necessidades das partes interessadas. 

Ainda segundo o (TCU, 2020), a gestão exerce suas atribuições através das seguintes 

ações:  

• Planejamento das ações a serem implementadas para alcance dos objetivos;  

• Execução conforme o planejado;   

• Controle de todo o processo notadamente a eficiência, eficácia e riscos. 

A discussão da governança é essencial para organizações públicas e nasceu com a 

mudança do papel do Estado na Inglaterra e irradiada pelo mundo, levando à busca pela sua 

eficiência através do gerencialismo. A partir daí, os entes estatais pressionados pela necessidade 

de enxugamento orçamentário desencadearam uma revisão de suas atividades passando a focar 

nas atividades típicas do Estado (FONTES FILHO, 2003). 

Para Timmers (2000, p. 9), a Governança Pública tem por objetivo criar garantias que 

levem à obtenção dos resultados políticos. O Governo Central está focado com programas 

públicos de governo estabelecidos pelo poder legislativo. Desse modo, a administração pública, 

além de ser o responsável, será cobrada pelo alcance desses objetivos. 

Há de se reconhecer que não cabe um modelo de governança único no âmbito de toda a 

administração pública pois há diferentes níveis de maturidade institucional em todo o seu corpo. 

Daí a necessidade de adequação e respeito às peculiaridades de cada um e um constante 

processo de aperfeiçoamento.  

[...]Assim, a busca por um modelo de governança mais equilibrado, no qual as 

necessidades dos cidadãos são melhor identificadas e atendidas deve ser permanente. 

O que funciona em um contexto pode não funcionar mais em outro. Por isso, boas 

práticas de governança não são receitas universais e atemporais, devendo ser 

constantemente reexaminadas, ainda que já tenham se provado exitosas (BRASIL, 

2018d, p. 23). 

 

O governo comporta uma série de complexas relações institucionais entre organizações 

vinculadas à administração direta e indireta e stakeholders, num emaranhado de configurações 

entre agente e principal que se entrelaçam e mostra a complexidade da aplicação dos mecanismo 

de governança fora do ambiente privado. A possibilidade de dominação do poder político pela 

tecnocracia ilustra bem isto, pois o governante eleito é agente do povo que lhe outorgou seu 

mandato e que delega poder a dirigentes para a administração de órgãos de aparelho do estado 

e se torna principal em relação ao dirigente que passa a agir em interesse próprio na função que 

lhe foi confiada (FONTES FILHO, 2003). 
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Essas diferenças resultam da influência determinante do ambiente institucional onde as 

organizações públicas estão inseridas. Se, por um lado, as Teorias Organizacionais baseadas no 

controle da relação principal-agente são insuficientes para definir a Governança Corporativa 

em organizações do setor público, por outro lado, a Teoria Institucional, ao justificar a 

incorporação de elementos institucionalizados do ambiente organizacional como salvaguarda 

para as decisões dos gestores, peca por não abordar a distribuição de poder e o gerenciamento 

dos conflitos entre os atores que atuam na governança nas entidades do setor público. (IBGP, 

[s. d.]) 

Em levantamento realizado pela OCDE sobre os governos de países da América Latina, 

foram encontrados relevantes aspectos que devem ser levados em consideração na avaliação da 

qualidade da governança aplicada nesses países, são eles: confiança no governo, integridade e 

percepção de nível de corrupção, investimento em pesquisa e tecnologia, educação, 

investimento em infraestrutura e accountability social (MATHIAS, 2021). 

As boas práticas de governança contribuem na administração pública para reorientar as 

estruturas e processos decisórios da entidade, aumentando a sua transparência e criando um 

ambiente fecundo para o controle externo o que permite o fortalecimento do sistema com um 

todo (FONTES FILHO; LEAL, 2013).  

De acordo com (MARTINS, H. F., & MARINI, 2014), literatura aborda, 

principalmente, como elementos constitutivos da Governança Pública:  

• O desenvolvimento de qualidades e capacidades institucionais;  

• A formação de redes colaborativas; 

• A gestão de desempenho e valor público. 

“A Governança Social se refere à composição de instituições do Estado, do mercado e 

do terceiro setor que atuam em um determinado ente federativo, numa determinada localidade, 

de modo complementar, buscando o desenvolvimento econômico e social” (ALCOFORADO, 

2009). 

A busca por inovação e boas práticas em Governança Pública levou o Tribunal de 

Contas da União (TCU) a buscar colaboração com a OCDE para o desenvolvimento de estudo 

internacional para identificação e propagação de boas práticas para aperfeiçoar os mecanismos 

de autotutela e controle externo. (MATHIAS, 2021) Surgindo desta forma o Referencial Básico 

de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública. (TCU, 2020) 
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2.8.1 Princípios da Governança para o Setor Público 

 

 

Analisando a literatura internacional construída por organismos de relação multilaterais 

e o Decreto 9.203/2017 (BRASIL, 2017a), pode-se depreender diversos princípios que valoram 

de maneira autônoma e servem de norte para atuação das organizações públicas e entes 

jurisdicionados ao TCU  no fortalecimento de sua relação com a sociedade e busca por 

resultados: capacidade de resposta; integridade; transparência; equidade e participação; 

accountability; confiabilidade; e melhoria regulatória (CIPFA. CHARTERED INSTITUTE OF 

PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTANCY, 2004; IFAC, 2001; OCDE, 2010; TCU, 2020). 

• Capacidade de resposta – diz respeito ao atributo de atender de forma eficaz aos 

anseios das partes interessadas. Está diretamente ligado e depende do princípio da 

participação, uma vez que o estreito relacionamento com as partes interessadas 

permite que seja aferida a sua real necessidade (TCU, 2020); 

• Integridade - diz respeito à necessidade de o agente público manter perfeito 

alinhamento com princípios éticos, valores e normas correlatas para priorizar sempre 

o melhor interesse público em detrimento de interesses pessoais ou de terceiros; 

(OCDE. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 2017); 

• Transparência - é o atributo que garante que a sociedade consiga obter informações 

de seu interesse relacionadas à organização pública e não apenas aquelas que têm a 

sua publicidade imposta por mandamentos normativos (TCU, 2020); 

• Equidade e participação - está ligada a promoção de tratamento justo a todos os 

stakeholders, avaliando deveres, direitos, necessidades e expectativas (IBGC, 2018). 

A facilitação à participação da sociedade favorece a equidade, amplia a participação 

das partes interessadas, reduz os custos de implementação da política pública e 

garante uma base de evidências consistente; (TCU, 2020; WORLD BANK, 1992); 

• Accountability - é a obrigação que o agente público tem de prestar contas à sociedade 

e de manter a responsabilidade sobre a gestão do patrimônio público que lhe foi 

confiado de forma clara e tempestiva (ALMQUIST et al., 2013; BARRETT, 1997; 

TCU, 2020); 
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• Confiabilidade - guarda relação com o atributo de as instituições minimizarem 

incertezas para as partes interessadas no âmbito econômico, político e social 

(BRASIL, 2017a; TCU, 2020); 

• Melhoria regulatória - processo de constante desenvolvimento e melhoria de atos 

normativos e políticas públicas baseado na análise de evidências obtidas através da 

participação das partes interessadas ou com o exercício da visão do melhor interesse 

destas (BRASIL, 2017a; TCU, 2020).  

 

2.9 Descentralização de Políticas Públicas 

 

 

A Constituição Federal de 1988 foi concebida através das pressões por democracia e 

descentralização, dando corpo a uma estrutura federativa cooperativa nas relações 

intergovernamentais. Se por um lado promoveu a descentralização de recursos para estados e 

municípios, por outro repartiu obrigações sociais entre as três esferas de poder (ALMEIDA, 

2007). 

Após a reforma federativa, seguiu-se um processo de reformas liberalizantes alterando, 

significativamente, a forma de participação do Estado na regulação de mercados, produção e 

oferta de proteção social. A onda privatizante percorreu todas as esferas de governo, o comércio 

exterior foi estimulado, instrumentos e agências de regulação foram criados, parâmetros fiscais 

estabelecidos para as três esferas de governo, e a reforma do sistema de proteção social 

desembocou em mudanças significativas nas áreas de educação, saúde, previdência, habitação 

e assistência social (ALMEIDA, 2007).   

Os desafios no período após a redemocratização desembocaram na necessidade de 

repensar as políticas públicas nos entes subnacionais que acabaram pautando a agenda de 

pesquisa e de estudo no campo de administração pública. Isto refletiu num crescimento 

exponencial de estudos com foco em administração pública no período pós 1988 (FERREIRA; 

FARAH, 2011). 

Em seu corpo programático a Constituição Federal de 1988 era descentralizadora das 

áreas fiscais e sociais, porém gerou uma estrutura complexa e menos descentralizada do que 

pretendia o constituinte, gerando no plano fiscal um aumento severo da carga tributária e 

aumento do repasse a Estados e Municípios ao mesmo tempo em que a União concentrava seu 
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esforço arrecadatório em contribuições sociais que não eram compartilhadas com os entes 

subnacionais  (ALMEIDA, 2007). 

No Estado Democrático as diversas ideologias competem numa arena política no intuito 

da prevalência do seu poder de direção nos espaços públicos em busca de maximizar a sua 

ascendência nas instituições que representam. Integram o bojo deste cenário os políticos, 

burocratas, dirigentes públicos e, como resultado deste embate, emergem as escolhas refletidas 

no orçamento público que prioriza a agenda dos grupos vencedores    (ALCOFORADO, 2009). 

A abordagem da cooperação federativa tornou-se fundamental na agenda política e de 

desenvolvimento de estudos no Brasil. Isso ganhou força, principalmente, porque a dicotomia 

centralização e descentralização mostra-se cada vez menos suficiente como chave para entender 

as propriedades do federalismo brasileiro (ABRUCIO, 1997). 

Ao assumir este papel programático de regulação e coordenação, o ente nacional 

descentraliza para os demais entes da Federação as funções executivas na área de prestação de 

serviços sociais e de infraestrutura e ao mesmo tempo foca na sua governança, deixando no 

passado a administração pública burocrática, inflexível e ineficiente, voltada para seus próprios 

interesses, para uma administração pública gerencial, maleável e eficiente, voltada para o 

atendimento ao cidadão (COSTA, 2008). 

A forma mais corriqueira de implementação de política públicas, pactuadas entre a 

União e os Municípios, se dá através de transferências voluntárias firmadas por meio de 

convênios. 

 

 

2.10 Transferências Voluntárias de Recursos 

 

 

Existem mais de 323 mil organizações da sociedade civil exercendo suas atividades no 

Brasil com atuação em áreas como saúde, educação, cultura, dentre outras. Desse total, 

aproximadamente 45 mil têm estreita ligação com o Governo Federal, através da participação 

em conselhos, repasses de recursos públicos ou por meio de certificados e títulos (UNIÃO, 

2016). 

“Entende-se por transferências voluntárias os recursos financeiros repassados pela 

União a estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, 

em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, 

termos de colaboração e termos de fomento, para a realização de obras e/ou serviços 

de interesse comum e que não se origine de determinação constitucional ou legal, ou 

destine-se ao Sistema Único de Saúde” (SUS) (UNIÃO, 2016, p. 9). 
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A cooperação entre os entes federados no Brasil, além das entidades sem fins lucrativos, 

se materializa através das transferências voluntárias, para a execução de atividades e ações de 

interesse mútuo com recursos federais.  

Segundo a Portaria Interministerial 424 (UNIÃO, 2016, p. 12),  

 

“Convênio é todo e qualquer instrumento formal que discipline a transferência de 

recursos financeiros dos orçamentos da União para um órgão ou entidade da 

administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda 

entidade filantrópica sem fins lucrativos na área da saúde (§1º do art.  199 da 

CF/1988).  Sua finalidade é a execução de programa de governo envolvendo a 

realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse 

recíproco, em regime de mútua cooperação”. 

 

O Convênio nasce das necessidades da população pela concretização de serviços e ações 

públicas que a União na impossibilidade de sua execução, descentraliza a obrigação e recursos 

através de convênios para que Estados e Municípios possam materializar essa demanda social. 

No que concerne as transferências voluntárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(BRASIL, 2000), estabelece as condicionantes para os entes supra nacionais as receberem, a 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) estabelece parâmetros para definição de percentual de 

contrapartida, enquanto a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (BRASIL, 1993) deve 

ser obrigatoriamente utilizada pelas entidades da administração pública na contratação de 

terceiros.   

 

2.11 Plataforma Mais Brasil 

 

 

A Plataforma Mais Brasil, anteriormente denominada Sistema de Convênios – 

SICONV, é a ferramenta através da qual são pactuados, executados e fiscalizados a maior parte 

dos convênios firmados entre União, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades, e se 

traduz num esforço, à partir da recomendação do Tribunal de Contas da União, de se constituir 

num ambiente online capaz de garantir transparência e eficiência na gestão dos recursos 

pactuados entre as esferas de poder (UNIÃO, 2016). 

O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), foi criado 

através Decreto 6.170/2007, de 25 de julho de 2017, (BRASIL, 2007), após determinação do 

TCU contida no Acórdão 2.066/2006-TCU-Plenário. O SICONV foi o principal sistema 
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utilizado pela União para controlar os convênios executados por meio de transferências 

voluntárias a outros entes públicos (Estados, Distrito Federal e Municípios) e entidades privadas 

sem fins lucrativos, até a sua incorporação pela Plataforma + Brasil, instituída pelo Decreto nº 

10.035, de 01 de outubro de 2019 (BRASIL, 2019b). 

A Plataforma Mais Brasil é um ambiente tecnológico que reúne funcionalidades que 

permitem a gestão de convênios desde o seu pleito, análise pelo órgão concedente, aprovação, 

empenho, pactuação, apresentação de projeto técnico, apresentação de procedimento licitatório, 

liberação de recursos financeiros, acompanhamento da evolução físico-financeira até a 

prestação de contas final (CGU, 2020). 

Recentemente, o Ministério da Economia incorporou à Plataforma Mais Brasil, 

seguindo recomendação da Controladoria Geral da União, ferramenta denominada “Malha Fina 

de Convênios” que permite indicar através de inteligência artificial se pelas características da 

execução do convênio sua prestação de contas será aprovada ou não. Permitindo, no decurso de 

sua execução, a correção de rumo visando a sua efetividade (CARVALHO; FAJARDO, 2020). 

Consoante o Art. 2º do Decreto n.º 10.035, de 01 de outubro de 2019, (BRASIL, 2019b, 

p. 1) que institui a Plataforma + Brasil, são seus objetivos: 

“I - Padronizar e simplificar os processos de transferências de recursos; 

II - Permitir que os recursos aplicados sejam rastreados; 

III - Oferecer meios tecnológicos para o fortalecimento da integridade e a 

transparência das informações; 

IV - Fomentar boas práticas de governança e gestão na execução de políticas públicas, 

com foco na geração de resultados para a sociedade; 

V - Promover a participação dos cidadãos na aferição de resultados das políticas 

públicas implementadas com os recursos transferidos por meio da plataforma; e 

VI - Estimular a operacionalização de outras transferências por meio da plataforma.” 

 

Ressalta-se que as demandas pleiteadas através da Plataforma Mais Brasil devem estar 

subsidiadas com dados e projeto básico que justifiquem a intervenção estatal em tal iniciativa. 

Daí todos os pedidos devem ter relevante caráter social e visar atender finalidade pública. Além 

disto, a documentação instrui a solicitação deve ser suficiente para caracterizar precisamente a 

obra ou serviço que resultará do convênio, (...) “inclusive viabilidade técnica, custo, etapas e 

prazos de execução” (UNIÃO, 2016).   

Os entes Federados podem, através de levantamento de carências e necessidades de sua 

população, solicitar através da Plataforma Mais Brasil a pactuação de convênio para sanar suas 

demandas sociais. Quando se leva em consideração os programas prioritários já definidos pelo 

Governo Federal em tais pleitos, a probabilidade de êxito é maior, tendo em vista a 

disponibilidade limitada de recursos para tal fim (CGU, 2018; UNIÃO, 2016). 
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Todos os programas do Governo Federal de transferências voluntárias são 

disponibilizados na Plataforma Mais Brasil, que pode ser consultado no endereço: 

www.plataformamaisbrasil.com.br. Ao acessar, poderá obter informações sobre os objetivos 

dos programas, condicionantes para firmar o convênio, legislação aplicável, modelos e 

documentos exigidos para instruir a solicitação ((FREITAS, 2020; UNIÃO, 2016). 

Para a celebração do convênio são exigidas condições previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e Legislação Federal esparsa, como 

ilustra o Quadro 7 (BRASIL, 1988, 2000, 2012, 2002, 1993, 2016, 2018a, b, 2019c). 

Quadro 7: Condições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Item Previsão legal 

1.1 – Regularidade quanto a Tributos, a 

Contribuições Previdenciárias Federais e 

à Dívida Ativa da União 

Parágrafo 3° do art. 195 da CF/88 Letra 

“a” do § 1° do inciso IV do art. 25 da LRF 

Inciso III do art. 22 da Portaria 

Interministerial 424/2016 

1.3 – Regularidade quanto a Contribuições 

para o FGTS 

Inciso IV do art. 29 e art. 116, todos da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 Inciso V 

do art. 22 da Portaria Interministerial 

424/2016 

1.4 – Regularidade em relação à 

Adimplência Financeira em Empréstimos 

e Financiamentos concedidos pela União 

Letra “a” do inciso IV do § 1° do art. 25 

da LRF Inciso VII do art. 22 da Portaria 

Interministerial 424/2016 

1.5 – Regularidade perante o Poder 

Público Federal 

Arts. 2° e 6° da Lei n° 10.522, de 19 de 

julho de 2002 Inciso IV do art. 22 da 

Portaria Interministerial 424/2016 

2.1 – Regularidade quanto à Prestação de 

Contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente 

Letra “a” do § 1° do inciso IV do art. 25 

da LRF Inciso VI do art. 22 da Portaria 

Interministerial 424/2016 

3.1 – Publicação do Relatório de Gestão 

Fiscal – RGF 

Parágrafo 2° do art. 51, art. 54 e § 3° do 

art. 55, todos da LRF Item 1 do Inciso XIX 

do art. 22 da Portaria Interministerial 

424/2016 Alínea b) do Inciso II do art. 3º 

e inciso I e § 1º do art. 17, todos da 

Portaria nº 549, de 07/08/2018, da STN 

http://www.plataformamaisbrasil.com.br/
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Item Previsão legal 

3.2 – Publicação do Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária – RREO 

Parágrafo III do art. 165 da CF/88, § 2° do 

art. 51 e art. 52, todos da LRF Item 2 do 

Inciso XIX do art. 22 da Portaria 

Interministerial 424/2016  Alínea a) do 

Inciso II do art. 3º e inciso II e § 2º do art. 

17, todos da Portaria nº 549, de 

07/08/2018, da STN 

3.3 – Encaminhamento das Contas Anuais Art. 51 da LRF Item 3 do Inciso XIX do 

art. 22 da Portaria Interministerial 

424/2016  Inciso I do art. 3º e inciso III e 

§ 3º do art. 17, todos da Portaria nº 549, de 

07/08/2018, da STN 

3.4 – Encaminhamento da Matriz de 

Saldos Contábeis 

Parágrafo 2º do Art. 48 da LRF Item 4 do 

Inciso XIX do art. 22 da Portaria 

Interministerial 424/2016  Inciso IV do 

art. 3º e inciso IV e § 4º do art. 17, todos 

da Portaria nº 549, de 07/08/2018, da STN 

3.5 – Encaminhamento de Informações 

para o Cadastro da Dívida Pública - CDP 

Parágrafo 4º do Art. 32 e Parágrafos 2º e 

3º do Art. 48, ambos da LRF Inciso XX do 

art. 22 da P424 Parágrafo 1º do Art. 1º da 

Portaria nº 569, de 14/08/2018, da STN 

4.1 – Exercício da Plena Competência 

Tributária 

Art. 11 da LRF Inciso I do art. 22 da P424 

Inciso III do art. 3º e inciso V e § 5º do art. 

17, todos da Portaria nº 549, de 

07/08/2018, da STN 

4.2 – Aplicação mínima de recursos em 

Educação  

Art. 212 da CF/88 e letra “b” do § 1° do 

inciso IV do art. 25 da LRF Inciso VIII do 

art. 22 da Portaria Interministerial 

424/2016 

4.3 – Aplicação Mínima de Recursos em 

Saúde 

Incisos II e III do § 2º do Art. 198 da 

CF/88 Arts. 6 a 8 da Lei Complementar nº 

141, de 13/01/2012 Alínea “b” do § 1° do 
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Item Previsão legal 

inciso IV do art. 25 da LRF Inciso IX do 

art. 22 da Portaria Interministerial 

424/2016 

4.4 – Regularidade Previdenciária Art. 7° da Lei n° 9.717, de 27/11/1998 

Inciso II do art. 22 da Portaria 

Interministerial 424/2016 

4.5 – Regularidade quanto à Concessão de 

Incentivos Fiscais 

Art. 6° da Lei Complementar nº 160, de 

07/09/2017 Inciso XXI do art. 22 da 

Portaria Interministerial 424/2016, Art. 8º 

da Portaria nº 76, 26/02/2019, do 

Ministério da Economia 

Fonte: Próprio autor a partir de dados compilados pela análise da legislação citada.  

Da análise da legislação que regula os convênios Federais, o TCU constata que ao 

mesmo tempo em que possibilita a descentralização de recursos e de políticas públicas, busca 

fortalecer a governança na medida em que define parâmetros de qualidade na gestão de áreas 

como educação, saúde, equilíbrio fiscal e transparência como condições essenciais à celebração 

de novos instrumentos de cooperação federativa (BRASIL, 1988, 2019a, 2000, 2016, 2022c). 

A comprovação de adimplência por parte de Estados, Distrito Federal e Municípios para 

a realização de transferências voluntárias deverá ser feita no ato da assinatura do instrumento e 

poderá ser feito através da apresentação de documentação que comprove a regularidade ou de 

extrato emitido pelo CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais no endereço 

https://sti.tesouro.gov.br/cauc/index.jsf (Figura 9) (BRASIL, 2016; UNIÃO, 2016) . 

 

https://sti.tesouro.gov.br/cauc/index.jsf
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Figura 9: Comprovação de adimplência. 

 

  Fonte: (BRASIL, 2022d). 

Entre outros motivos, a inadimplência na prestação de contas de convênios firmados 

anteriormente é causa impeditiva para a assinatura de novos instrumentos. Desta forma, torna-

se essencial que o gestor tenha efetividade durante a execução do termo pactuado especialmente 

no dever de prestar contas e na boa gestão dos recursos (BRASIL, 2016; UNIÃO, 2016) . 

É vedada a celebração de convênios com entidades públicas ou privadas sem fins 

lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com a União, cometido pelo menos 

uma das seguintes condutas: 

» Omissão no dever de prestar contas;  
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» Descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou 

termos de parceria; 

» Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 

» Ocorrência de dano ao erário;  

» Prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou 

termos de parceria;” (UNIÃO, 2016, p. 42). 

 

 

2.12 Modelo de Excelência em Gestão de Transferência da União – MEG-Tr 

 

O Modelo de Excelência em Gestão foi implementado pela Portaria n.º 66, de 31 de 

março de 2017 e a Instrução Normativa n.º 5, de 24 de junho de 2019, que dispõem sobre as 

práticas de governança e gestão dos processos dos órgãos e entidades que atuam nas 

transferências voluntárias de recursos da União, e representa significativa ação para geração de 

valor público, à partir da melhor gestão dos recursos públicos (ECONOMIA, [s. d.]). 

O Uso do MEG-Tr garante aos órgãos a oportunidade de atuar em ciclos contínuos de 

avaliação de seus sistemas de gestão utilizados na utilização de recursos públicos federais, 

analisando a realidade presente e o seu alinhamento aos requisitos do modelo proposto. Isso 

permite a oportunidade de melhoria, bem como a manutenção dos pontos fortes identificados, 

em cada período da avaliação (SIRQUEIRA, 2019). 

Assim, o MEG-Tr, estabelecido pelo Governo Federal através do Ministério da 

Economia é um modelo de gestão a ser seguido por todos os partícipes de convênios federais e 

fomenta por intermédio da aplicação de questionários a reflexão quanto à maturidade da gestão 

aplicada aos recursos públicos federais e estabelece metas de melhoria constantes que visam 

dotar os convenentes e concedentes de processos que retroalimentam a busca constante por 

efetividade através do sistema de governança.   

As principais travas para a execução efetiva dos recursos públicos estão situadas na 

incapacidade dos entes em planejar adequadamente a execução e da ausência ou baixa 

utilização de mecanismos de governança. Fortalecer mecanismos que mitiguem estas 

inconsistências resultará numa melhor eficiência, premiando os bons gestores, uma vez que 

estados e municípios têm dependência destes recursos de transferências voluntárias (CGU, 

2020). 

[...] Quanto melhor for essa capacidade, mais efetivos serão os resultados das políticas 

definidas pelos governos, uma vez que os recursos serão empregados sem desperdício, 

os espaços para corrupção serão pequenos e as pessoas capacitadas serão escolhidas 

para conduzir as ações necessárias. Com isso, teremos maior probabilidade de seguir 

o caminho do desenvolvimento pleno, diante da superação mais rápida dos gargalos 
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existentes e da consequente redução do custo Brasil” (NARDES; ALTOUNIAN; 

VIEIRA, 2018). 

 

A governança pública é um dos temas contemporâneos mais relevantes, e assim sinaliza 

o caminho a ser seguido pelo setor público rumo ao desenvolvimento e transformações 

necessárias para entregar valor à sociedade. (MARTINS, H. F., & MARINI, 2014)     

 

2.13 Formulação de Hipóteses Teóricas 

 

 

Dos fundamentos apresentados nos itens anteriores pode-se deduzir que os mecanismos 

de governança impactam positivamente na gestão dos recursos federais trazendo efetividade 

em sua gestão. Existe relação entre os indicadores de governança (IGM/CFA) e o indicador de 

eficiência na gestão de recursos públicos federais (IDTRU-DL). E, no mesmo sentido, a 

melhoria do indicador de governança causa impacto positivo na redução do empoçamento de 

recursos.  

Assim, pode-se inferir que melhores índices de governança municipal devem gerar mais 

eficiência na gestão de recursos federais e, em sentido contrário, menores índices de governança 

municipal, muito provavelmente, geram ineficiência na gestão destes recursos. Partindo destas 

premissas pode-se deduzir algumas hipóteses a serem testadas. 

A hipótese atribuída ao modelo de regressão é: 𝐻0: O ajuste do modelo = O ajuste do 

modelo sem o previsor; 𝐻1: O ajuste do modelo ≠ O ajuste do modelo sem o previsor. 

Através desta hipótese é gerado o resultado que indica se deve prosseguir com o ajuste 

do modelo. Sendo este modelo representado pela variável dependente IDTRU e as variáveis 

independentes IGM, População e PIB. Observando assim a hipótese do modelo: 

H1) o ajuste do modelo é diferente do ajuste do modelo sem os previsores: índice de 

governança municipal – IGM, população e PIB; 

Os coeficientes das variáveis independentes do modelo também são avaliados a partir 

das hipóteses: 𝐻0: 𝛽 = 0, e 𝐻1: 𝛽 ≠ 0. Neste caso, o resultado gerado indica se é ou não é 

necessário a retirada de umas das variáveis IGM, população e PIB, do modelo. Se a hipótese 

alternativa for aceita prosseguimos com as seguintes afirmações: 

H2) o índice de governança municipal – IGM prevê o instrumento IDTRU e; 

H3) a população prevê o instrumento IDTRU, e; 

H4) o PIB prevê o instrumento IDTRU. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste tópico serão tratados os procedimentos metodológicos utilizados para atingir os 

objetivos da pesquisa em função do respeito aos princípios de governança elencados na 

fundamentação teórica. 

 

3.1 Metodologia da Pesquisa 

 

Segundo Gil (2002, p. 19), “pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.” 

Quanto aos seus objetivos, esta pesquisa é de caráter exploratório, que consoante GIL (2002, p. 

35),  “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-

lo mais explícito ou a construir hipóteses”.  

A pesquisa pode ser definida como quantitativa a partir da classificação do seu problema 

ou tipo de pesquisa, por possuir tratamento, análise e interpretação dos dados. “É um método 

que utiliza a quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no seu 

tratamento por meio de técnicas estatísticas” (RICHARDSON, 1989, p. 29). 

Quanto a fonte de coleta dos dados podemos classificar como secundárias ou indiretas 

que “corresponde a fontes de dados coletados por outras pessoas, podendo constituir-se de 

materiais já elaborados ou não” (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 43), e, quantos aos 

procedimentos classifica-se como biográfica que conforme Gil (2002, p. 48) “é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” Para 

este propósito foram utilizados livros, teses, artigos e outras bases documentais para construir 

banco de dados. 

Os dados de origem secundária são referentes ao Índice CFA de Governança Municipal 

(CFA, 2022b), e foram extraídos do sítio do Conselho Federal de Administração – CFA 

(https://igm.cfa.org.br/), dados esses que são divididos entre três dimensões (Finanças, Gestão 

https://igm.cfa.org.br/
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e Desempenho), e mais o índice geral (IGM), que é a média das três dimensões citadas. Foi 

coletado também, os dados referentes aos valores do Índice de Desempenho na Gestão das 

Transferências Discricionárias e Legais da União (IDTRU-DL), estes disponíveis no sítio da 

Plataforma +Brasil (https://painelindicadores.economia.gov.br/extensions/painel-

indicadores/painel-indicadores.html), todos os dados referentes aos 5568 municípios do 

território brasileiro (IBGE, 2020), do ano de 2021.  

As variáveis IGM-CFA das dimensões Finança, Gestão e Desempenho são indicadores 

calculados que variam entre 0 e 10 e foram criados pelo próprio CFA. Esse score representa 

uma nota dada a cada dimensão sendo que quanto maior o valor do score melhor é a 

performance do município. Os indicadores foram elaborados a partir da coleta de dados 

secundários de área como: saneamento, educação, saúde, transparência, gestão fiscal, 

planejamento, dentre outras, extraídos de base públicas oficiais como IBGE, DATASUS, 

PNUD e STN. Através de metodologia própria, o CFA desconsiderou os municípios outliers 

(ponto fora da curva), por apresentarem resultados extremamente negativos ou positivos 

destoando dos demais (LEMOS; GIOSA; CARNEIRO, 2021). 

O IGM-CFA é composto por três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho que, por 

sua vez, são resultados de vários indicadores que receberam tratamento e análise estatística, 

gerando a sua pontuação. A média aritmética entre as três dimensões resulta no índice do IGM-

CFA (CFA, 2022b). O Quadro 8 ilustra essas dimensões, junto com seu respectivo desempenho 

e variável.  

Quadro 8: Dimensões que compõem o IGM/CFA. 

Dimensão Indicador Variável 

Desempenho 

Saúde 

Mortalidade infantil 

Cobertura da Atenção básica 

Cobertura vacinal 

Educação 

Abandono escolar 

IDEB 5º ano 

IDEB 9º ano 

Taxa de distorção idade-série 

Cobertura Creche 

Segurança Taxa de Homicídios 
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Mortes no Trânsito 

Saneamento e Meio 

Ambiente 

Acesso à água 

Acesso a coleta de esgoto 

Tratamento de esgoto 

Vulnerabilidade 

Social 
Vulnerabilidade social 

Fiscal 

Fiscal 

Autonomia 

Investimentos 

Liquidez 

Gasto com pessoal 

* 

Investimento per 

capita 

Gastos per capita  em saúde 

Gastos per capita  em 

educação 

Custo do Legislativo 
Gasto per capita  do 

legislativo 

Equilíbrio 

Previdenciário 

Indicador da Situação 

previdenciária 

Gestão 

Planejamento 

Planejamento da despesa 

Captação de recursos 

Lei geral MPE 

Colaboradores 
Servidores per capita 

Comissionados 

Transparência 

Disponibilidade das 

Informações 

CAUC 

Transparência 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no (CFA, 2022b). 

Já o score IDTRU-DL é um índice ponderado, ou seja, a cada indicador de sua 

composição é atribuído um peso diferente, que varia entre 0 e 100, sendo que quanto maior o 

valor do índice melhor é a posição do município. Assim objetiva avaliar o desempenho dos 

recebedores na gestão dos instrumentos de transferências discricionárias e legais através da 
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Plataforma Mais Brasil, é baseado em 12 indicadores que avaliam: I. processos de proposição; 

II. execução; e III. prestação de contas (BRASIL, 2022a). 

O agrupamento de municípios do IGM/CFA e IDTRU-DL utilizou-se da mesma 

metodologia desenvolvida pelo Conselho Federal de Administração, para o cálculo do Índice 

de Governança Municipal. Os grupos foram divididos utilizando duas variáveis, População e 

PIB per capita que permite uma melhor comparabilidade alcançado por cada um deles 

(BRASIL, 2022a; CFA, 2021). 

O índice é calculado com a seguinte fórmula (BRASIL, 2022a): 

𝐼𝐷𝑇𝑅𝑈 − 𝐷𝐿 =  
100

𝑃
 ∑ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1
 

Isto é, o IDTRU-DL Recebedor é a média ponderada dos 12 indicadores selecionados, 

onde: 

Di = valor entre 0 e 1 do indicador i, com sentido positivo e multiplicado por seu peso 

pi; 

n = quantidade total de indicadores (12 atualmente); 

p = somatório dos valores de todos os pesos dos indicadores (100 atualmente); 

100 = coloca o valor final do índice em um intervalo entre 0 e 100 (BRASIL, 2022a). 

O Quadro 9 ilustra os índices de indicadores do IDTRU-DL. 

Quadro 9: Lista e indicadores do IDTRU-DL. 

FASE  INDICADOR i  FÓRMULA SENTIDO 
VALO

R Xi 

PES

O pi  
Di 

AP-01 

Percentual de 

sucesso das 

propostas/plano

s de trabalho 

enviados 

Total de propostas ou PT 

aprovados / Total de 

propostas ou PT analisados 

MAIOR 

MELHOR 
X1 10 

D1 = 

10*X1 

EX-01 

Percentual de 

instrumentos 

celebrados com 

cláusula 

suspensiva 

Total de instrumentos 

celebrados com cláusula 

suspensiva / Total de 

instrumentos celebrados 

MENOR 

MELHOR 
X2 5 

D2 = 5*(1-

X2) 
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FASE  INDICADOR i  FÓRMULA SENTIDO 
VALO

R Xi 

PES

O pi  
Di 

EX-02 

Tempo médio 

de atendimento 

de instrumentos 

celebrados com 

cláusula 

suspensiva 

Somatórios dos dias em 

que os instrumentos estão 

ou estiveram sob cláusula 

suspensiva / Quantidade 

total de instrumentos que 

estão ou estiveram sob 

cláusula suspensiva 

MENOR 

MELHOR 
X3 5 

D3 = 5*(1-

X3) 

EX-03 

Percentual de 

instrumentos 

com OBTV sem 

pagamento há 

mais 180 dias 

Total de instrumentos em 

execução, com OBTV, 

sem cláusula suspensiva e 

sem pagamento há mais de 

180 dias, depois de emitida 

a ordem bancária, e com 

execução abaixo de 90% 

do montante de recursos 

financeiros liberados / 

Total de instrumentos em 

execução com OBTV, sem 

cláusula suspensiva, com 

OB emitida, com execução 

abaixo de 90% do 

montante de recursos 

financeiros liberados 

MENOR 

MELHOR 
X4 5 

D4 = 5*(1-

X4 

EX-04 

Percentual dos 

recursos 

empoçados 

Total de recursos 

empoçados em 

instrumentos em execução, 

sem cláusula suspensiva e 

sem pagamento há mais de 

180 dias com OBTV, 

depois de emitida a Ordem 

Bancária / Total dos 

recursos em instrumentos 

em execução, sem cláusula 

suspensiva, com OB 

emitida 

MENOR 

MELHOR 
X5 5 

D5 = 5*(1-

X5) 

EX-05 

Percentual de 

instrumentos 

com execução 

dentro do prazo 

e sem aditivos 

de vigência 

Quantidade de 

instrumentos com 

execução finalizada sem 

aditivos de vigência / 

Quantidade de 

instrumentos finalizados 

MAIOR 

MELHOR 
X6 5 D5 = 5*X6 

EX-06 

Quantidade 

média de 

aditivos por 

instrumento 

Total de termos aditivos / 

Total de instrumentos com 

execução finalizada / 4 

MENOR 

MELHOR 
X7 5 

D8 = 5*(1-

X7) 

EX-07 Desempenho 

médio de custos 

Custo planejado médio / 

Custo real médio 

MAIOR 

MELHOR 
X11 10 

D11 = 

10*X11 
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FASE  INDICADOR i  FÓRMULA SENTIDO 
VALO

R Xi 

PES

O pi  
Di 

(IDCm) do 

projeto 

EX-08 

Desempenho 

médio de Prazo 

(IDPm) dos 

projetos 

Prazo planejado médio / 

Prazo executado médio 

MAIOR 

MELHOR 
X12 10 

D12 = 

10*X12 

PC-01 

Percentual de 

instrumentos em 

tomada de 

contas especial 

iniciada 

Instrumentos em tomada 

de contas especial iniciada 

/ Total de instrumentos 

executados 

MENOR 

MELHOR 

X8 10 

D8 = 

10*(1-X8) 

PC-02 

Percentual de 

instrumentos 

encerrados com 

prestação de 

contas aprovada 

Total de instrumentos 

encerrados com prestação 

de contas aprovadas ou 

aprovadas com ressalva / 

Total de instrumentos com 

prestação de contas 

finalizada 

MAIOR 

MELHOR 

X9 10 

D9 = 

10*X9 

PC-03 

Percentual de 

instrumentos 

que tiveram 

objetos 

concluídos 

plenamente 

Total de instrumentos que 

tiveram objetos concluídos 

plenamente e com 

prestação de contas 

aprovada ou aprovada com 

ressalva / Total de 

instrumentos com 

prestação de contas 

finalizada 

MAIOR 

MELHOR 

X10 12 

D10 = 

20*X10 

Fonte: (BRASIL, 2022a, p. 8 e 9). 

O Percentual dos recursos empoçados compara os recursos parados em conta com o 

total de saldo disponível em conta em instrumentos em execução, sem cláusula suspensiva e 

sem pagamento há mais de 180 dias depois de emitida a ordem bancária de transferência dos 

recursos para o ente pela União. Assim a falta de aplicação de recursos em conta bancária, 

depois de emitida a OB, demonstra a falta de efetividade no uso dos recursos públicos 

(BRASIL, 2022a). 

Para o apoio do tratamento dos dados e da elaboração das análises neste estudo, foi 

manuseado o software R, versão 4.0.0  (R FOUNDATION FOR STATISTICAL 

COMPUTING, 2021). A princípio foi desenvolvida a estatística descritiva como frequência, 

mínimo, máximo, média e desvio-padrão para observar o comportamento dos dados. Em 

seguida, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965) para a verificação da 
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distribuição dos dados e, logo após, o teste de correlação de Spearman (SPEARMAN, 1904) 

para identificar o nível de associação entre as variáveis.  

Por fim, foi ajustado o modelo de regressão linear múltipla para modelar a relação entre 

as variáveis e predizer o valor da variável dependente a partir de um conjunto de variáveis 

independentes (MAROCO, 2003). Para todos os testes aplicados nesta análise, foi adotado o 

nível de significância de 0,05 (5%), sendo então, rejeitado a hipótese nula quando p-valor menor 

que 0,05. 

 

3.2 Correlação de Spearman 

 

 

A análise de correlação de Spearman é usada para medir a relação entre duas variáveis 

(X e Y). Este tipo de correlação é usado em variáveis quantitativas, que possuem, ou não, 

distribuição normal, ou em variáveis ordinais. O resultado do coeficiente de correlação é um 

valor que está entre -1 e 1, sendo esse coeficiente considerado forte se estiver próximo a essas 

extremidades. Quando o coeficiente tende a 0, a correlação passa a ser fraca (LEVINE; 

STEPHAN; SZABAT, 2016). 

Conforme exposto em Siegel (1975), o coeficiente de correlação de Spearman é dado 

por:  

�̂� = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
, (1) 

em que: 

�̂� é o coeficiente de correlação de Spearman;  

𝑑𝑖é a diferença entre as ordenações; 

n é o número de pares de ordenações. 

Sendo que, a hipótese da correlação a ser testa  𝐻0: �̂� = 0 e 𝐻1: �̂� ≠ 0. 
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3.3 Regressão Linear Múltipla  

 

 

A análise de regressão linear múltipla é uma técnica estatística que tem como objetivo 

avaliar o relacionamento de uma variável dependente com diversas variáveis independentes. 

Algumas das funcionalidades primordiais da regressão é realizar predições, estimação de 

parâmetros e inferência sobre os parâmetros utilizados. A fórmula matemática do modelo de 

regressão linear múltiplo é representada como (PEARSON, 1900) 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋i1 + 𝛽2𝑋i2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋i𝑝 + ℇi, (i = 1, ..., n) (2) 

em que 𝑌𝑖: é variável dependente, 𝑋i representa a i-ésima variáveis independentes, 𝛽i é o 

parâmetro do modelo associado a 𝑋i parâmetros do modelo ou coeficiente da regressão e ℇi é o 

erro aleatório associado à observação i. 

Para tanto, a relevância da estimativa dos modelos e seus coeficientes será avaliado 

através das hipóteses dos modelos, em que, 𝐻0:  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 =

 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟e e 𝐻1: 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 ≠ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 e ainda, as 

hipóteses dos coeficientes do modelo, em que, 𝐻0: 𝛽 = 0 e, 𝐻1: 𝛽 ≠ 0.  

As variáveis explicativas usadas no modelo inicial de regressão linear múltipla estão 

descritas no Quadro 10 abaixo.  

Quadro 10: Lista de variáveis usadas no modelo de regressão 

Variável Descrição 

IGM Índice CFA de Governança Municipal  

População População 

PIB Produto interno produto 

Arrecadação 
Arrecadação pública própria dividido pela arrecadação 

pública total 

I5 
Recursos empoçados em instrumentos em execução, sem 

cláusula suspensiva e sem pagamento a mais de 180 dias 

I9 
Índice instrumentos encerrados com prestação de contas 

aprovada 

I10 
Índice instrumentos que tiveram objetos concluídos 

plenamente 

Norte Região Norte 

Nordeste Região Nordeste 
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Centro-Oeste Região Centro-Oeste 

Sudeste Região Sudeste 

Sul Região Sul 

Fonte: próprio autor. 

 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

O agrupamento da Tabela 3 tem como parâmetro a população e o PIB per capita. Os 

cortes da população foram baseados na metodologia do IBGE, já os cortes do PIB per capita 

foram criados com base no conceito de mediana (CFA, 2022a). 

Tabela 3: Categorização dos grupos por habitantes e PIB per capita do índice CFA de 

governança no ano de 2021. 

  Habitantes Pib per capita 

Grupo 1 Até 20.000 Até R$ 15.600,00 

Grupo 2 Até 20.000 Acima de R$ 15.600,00 

Grupo 3 De 20.000 até 50.000 Até R$ 15.463,00 

Grupo 4 De 20.000 até 50.000 Acima de R$ 15.463,00 

Grupo 5 De 50.000 até 100.000 Até R$ 21.650,00 

Grupo 6 De 50.000 até 100.000 Acima R$ 21.650,00 

Grupo 7 Acima de 100.000 Até R$ 28.636,00 

Grupo 8 Acima de 100.000 Acima R$ 28.636,00 

Fonte: (CFA, 2022a). 

 

Na Tabela 4 estão presentes os valores descritivos da frequência (N), porcentagem (%), 

mínimo, máximo, média e desvio padrão, por grupo (Cluster), das regiões do Brasil, no ano de 

2021, do Índice CFA de Governança Municipal (IGM/CFA). Da mesma forma, na Tabela 5, 

estão as mesmas estatísticas descritiva da tabela 4, no entanto, a variável quantitativa usada é o 

Índice de Desempenho na Gestão das Transferências Discricionárias e Legais da União 

(IDTRU-DL). 
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Tabela 4: Resumo descritivo do indicador IGM/CFA, frequência (N), porcentagem (%), 

mínimo, máximo, média e desvio padrão, por grupo, das regiões do Brasil, no ano de 2021. 

Região Cluster N % Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Centro-Oeste 

Grupo 1 74 3,92% 2,320 7,526 5,244 1,136 

Grupo 2 260 13,77% 2,361 7,367 5,214 1,026 

Grupo 3 10 1,80% 5,357 7,287 6,299 0,573 

Grupo 4 79 14,23% 2,452 7,338 5,871 0,844 

Grupo 5 7 3,98% 3,031 6,970 5,396 1,306 

Grupo 6 13 7,47% 4,515 7,537 6,007 0,732 

Grupo 7 9 5,52% 4,356 7,055 6,066 0,753 

Grupo 8 14 8,64% 3,643 6,837 5,787 0,920 

        

Nordeste 

Grupo 1 1067 56,54% 1,656 7,387 4,806 0,989 

Grupo 2 82 4,34% 1,946 6,224 4,236 0,896 

Grupo 3 399 71,76% 2,539 7,399 5,193 0,819 

Grupo 4 56 10,09% 2,445 6,175 4,295 0,887 

Grupo 5 107 60,80% 3,037 6,687 5,100 0,828 

Grupo 6 14 8,05% 3,283 5,786 4,646 0,725 

Grupo 7 56 34,36% 3,620 7,413 5,627 0,937 

Grupo 8 8 4,94% 3,883 6,435 4,671 0,833 

        

Norte 

Grupo 1 150 7,95% 1,641 7,337 4,724 1,032 

Grupo 2 108 5,72% 2,470 6,470 4,695 0,908 

Grupo 3 89 16,01% 1,829 6,604 4,651 1,099 

Grupo 4 29 5,23% 2,141 6,352 4,443 1,245 

Grupo 5 33 18,75% 1,970 5,641 4,360 0,907 

Grupo 6 10 5,75% 3,591 6,366 5,176 0,851 

Grupo 7 24 14,72% 1,602 7,144 5,020 1,210 

Grupo 8 7 4,32% 2,230 5,746 4,107 1,476 

        

Sudeste 

Grupo 1 556 29,46% 2,883 7,959 5,330 0,985 

Grupo 2 559 29,61% 2,430 8,203 5,479 1,036 

Grupo 3 57 10,25% 4,498 8,187 6,175 0,881 

Grupo 4 231 41,62% 1,908 8,230 5,944 1,107 

Grupo 5 24 13,64% 3,297 7,386 5,986 1,067 

Grupo 6 84 48,28% 3,575 8,087 6,237 0,954 

Grupo 7 62 38,04% 3,559 8,270 6,572 0,956 

Grupo 8 92 56,79% 4,066 8,374 6,497 0,997 

        

Sul 

Grupo 1 40 2,12% 3,166 7,655 5,482 1,014 

Grupo 2 879 46,56% 2,402 8,035 5,237 1,078 

Grupo 3 1 0,18% 6,014 6,014 6,014 - 

Grupo 4 160 28,83% 4,082 8,099 6,185 0,965 

Grupo 5 5 2,84% 4,601 6,684 6,042 0,838 

Grupo 6 53 30,46% 3,475 8,061 6,064 0,926 
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Região Cluster N % Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Grupo 7 12 7,36% 4,720 7,390 6,455 0,693 

Grupo 8 41 25,31% 3,960 8,184 6,364 0,937 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 5: Resumo descritivo do indicador IDTRU, frequência (N), porcentagem (%), mínimo, 

máximo, média e desvio padrão, por grupo, das regiões do Brasil, no ano de 2021. 

Região Cluster N % Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Centro-Oeste 

Grupo 1 74 3,89% 2,320 7,526 5,244 1,136 

Grupo 2 260 13,66% 2,361 7,367 5,214 1,026 

Grupo 3 10 1,82% 5,357 7,287 6,299 0,573 

Grupo 4 79 14,36% 2,452 7,338 5,871 0,844 

Grupo 5 7 4,00% 3,031 6,970 5,396 1,306 

Grupo 6 13 7,47% 4,515 7,537 6,007 0,732 

Grupo 7 9 5,84% 4,356 7,055 6,066 0,753 

Grupo 8 14 9,09% 3,643 6,837 5,787 0,920 
        

Nordeste 

Grupo 1 1067 56,13% 1,656 7,387 4,806 0,989 

Grupo 2 82 4,31% 1,946 6,224 4,236 0,896 

Grupo 3 399 72,55% 2,539 7,399 5,193 0,819 

Grupo 4 56 10,18% 2,445 6,175 4,295 0,887 

Grupo 5 107 61,14% 3,037 6,687 5,100 0,828 

Grupo 6 14 8,05% 3,283 5,786 4,646 0,725 

Grupo 7 56 36,36% 3,620 7,413 5,627 0,937 

Grupo 8 8 5,19% 3,883 6,435 4,671 0,833 
        

Norte 

Grupo 1 150 7,89% 1,641 7,337 4,724 1,032 

Grupo 2 108 5,68% 2,470 6,470 4,695 0,908 

Grupo 3 89 16,18% 1,829 6,604 4,651 1,099 

Grupo 4 29 5,27% 2,141 6,352 4,443 1,245 

Grupo 5 33 18,86% 1,970 5,641 4,360 0,907 

Grupo 6 10 5,75% 3,591 6,366 5,176 0,851 

Grupo 7 24 15,58% 1,602 7,144 5,020 1,210 

Grupo 8 7 4,55% 2,230 5,746 4,107 1,476 
        

Sudeste 

Grupo 1 556 29,25% 2,883 7,959 5,330 0,985 

Grupo 2 559 29,37% 2,430 8,203 5,479 1,036 

Grupo 3 57 10,36% 4,498 8,187 6,175 0,881 

Grupo 4 231 42,00% 1,908 8,230 5,944 1,107 

Grupo 5 24 13,71% 3,297 7,386 5,986 1,067 

Grupo 6 84 48,28% 3,575 8,087 6,237 0,954 

Grupo 7 62 40,26% 3,559 8,270 6,572 0,956 

Grupo 8 92 59,74% 4,066 8,374 6,497 0,997 
        

Sul 

Grupo 1 40 2,10% 3,166 7,655 5,482 1,014 

Grupo 2 879 46,19% 2,402 8,035 5,237 1,078 

Grupo 3 1 0,18% 6,014 6,014 6,014 - 
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Grupo 4 160 29,09% 4,082 8,099 6,185 0,965 

Grupo 5 5 2,86% 4,601 6,684 6,042 0,838 

Grupo 6 53 30,46% 3,475 8,061 6,064 0,926 

Grupo 7 12 7,79% 4,720 7,390 6,455 0,693 

Grupo 8 41 26,62% 3,960 8,184 6,364 0,937 

Fonte: próprio autor. 

 

Ao aplicar o teste de normalidade de Shapiro-Wilk nos dois indicadores, IGM/CFA e 

IDTRU-DL, foi constatado que estes indicadores não possuem distribuição normal, pois o p-

valor < 0,001. Sendo assim, foi escolhido o teste de correlação de Spearman para verificar a 

relação entre os indicadores. 

Na Tabela 6, está descrito o coeficiente de correlação juntamente com o p-valor do teste, 

entre a variável dependente IDTRU e as variáveis independentes IGM/CFA, I5, Nordeste, 

Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nesta correlação é possível notar relação negativa entre o 

I5 e a região Nordeste com coeficiente em -1,119 e -0,420, respectivamente, ao nível de 

significância de 5%, ou seja, sinalizando a possibilidade de que quando houver aumento do 

IDTRU diminui o empoçamento de recursos e o desempenho dos da região Nordeste. 

Tabela 6: Coeficiente de correlação e p-valor entre a variável dependente IDTRU-DL e as 

variáveis independentes IGM, I5, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, no ano de 

2021. 

Região Correlação p-valor 

IGM 0,204 <0,001 
   

I5 -0,119 <0,001 
   

Nordeste -0,420 <0,001 
   

Norte -0,0001 0,973 
   

Centro-Oeste 0,059 <0,001 
   

Sudeste 0,038 0,003 
   

Sul 0,395 <0,001 

                                     Fonte: próprio autor. 

No entanto, na mesma Tabela 6, encontramos correlação significativa (P-valor < 0,05) 

e positiva nas variáveis IGM, e as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com coeficientes de 

0,204, 0,059, 0,038 e 0,395, respectivamente, ao nível de significância de 5%, estes coeficientes 

sinalizam a existência de uma relação direta em que elas crescem concomitantemente em 

relação ao IDTRU. 
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Em seguida, na Tabela 7, é possível verificar os coeficientes de correlação entre os 

indicadores IGM/CFA e IDTRU-DL, agregados por região e Estados com os respectivos p-

valores, no ano de 2021. Esta correlação identifica que 16 Estados, a maioria, não possuem 

correlação significativa, ou seja, estes Estados não são bons candidatos para análise de 

regressão. A divisão por Estado e Região busca a possível sinalização da influência de fatores 

como população, riqueza regional ou diferenças culturais no resultado. 

Tabela 7: Coeficiente de correlação e p-valor entre os IGM/CFA e IDTRU-DL dos 

municípios agregados por estados e região, no ano de 2021. 

Região Estado Correlação P-valor 

Centro-Oeste 

GO 0,106 0,098 

MS -0,022 0,844 

MT 0,244 0,003 

    

Nordeste 

AL 0,338 0,001 

BA 0,099 0,043 

CE -0,029 0,691 

MA 0,090 0,188 

PB 0,158 0,019 

PE 0,312 < 0,000 

PI 0,224 0,001 

RN 0,254 0,001 

SE 0,116 0,322 

    

Norte 

AC -0,023 0,920 

AM 0,098 0,448 

AP 0,221 0,410 

PA 0,103 0,219 

RO 0,063 0,656 

RR 0,575 0,027 

TO 0,064 0,452 

    

Sudeste 

ES 0,045 0,695 

MG 0,201 < 0,000 

RJ 0,170 0,106 

SP 0,213 < 0,000 

 
 

  

Sul 

PR -0,041 0,415 

RS -0,062 0,169 

SC -0,057 0,331 

 Fonte: próprio autor. 
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Na Tabela 8, o resumo descritivo das variáveis IDTRU e IGM indica o comportamento 

dos dados em que em média o IDTRU é 65,4 dentre valores que vão de 0 a 100 e IGM com 

média de 5,27, com valores em uma escala de 0 a 10. 

 

Tabela 8: Resumo descritivo 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio-Padrão 

IDTRU 0 93,7 65,4 17,9 
     

IGM 1,6 8,37 5,27 1,11 

Fonte: próprio autor. 

De modo geral, a fórmula matemática do modelo de regressão múltipla com todas as 

variáveis está definido em (3). As principais variáveis independentes de interesse são IGM, 

População, PIB, Arrecadação e I5, já as variáveis de controle usadas foram I9, I10, Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A variável massa salarial da administração pública foi 

cotada para ser usada no modelo, no entanto a utilização desse indicador não foi possível pela 

dificuldade na obtenção desses dados por se tratar de informação de acesso limitado. Da mesma 

forma a variável Arrecadação, também com limitações na obtenção dos dados, só foi possível 

obtenção do período de 2019, contudo, esta variável foi incluída ao modelo e não apresentou 

significância estatística. 

IDTRU = 𝛽0 + 𝛽1 * IGM + 𝛽2 * População + 𝛽3 * PIB + 𝛽4 * Arrecadação+ 𝛽5 * I5+ 𝛽6 * I9+ 

𝛽7 * I10+ 𝛽8 * Norte+ 𝛽9 * Nordeste + 𝛽10 * Centro-Oeste + 𝛽11 * Sudeste + 𝛽12 * Sul + ℇ 
(3) 

Na Tabela 9, está o resultado da análise de regressão linear múltipla. Dentre as variáveis 

independentes exibidas no Quadro 10, usadas no ajuste inicial, apenas IGM, População e PIB 

foram significativas para o modelo, ao nível de 5% de significância. Diante disto, foi aceito 

assim a primeira hipótese formulada, H1, de que, o ajuste do modelo é diferente do ajuste do 

modelo sem os previsores, isso indica que, as variáveis independentes IGM, População e PIB 

são previsores da variável dependente IDTRU. O modelo ainda indicou que, O R², indicador 

que mede a qualidade do ajuste do modelo, demonstra que 0,1487 (14,87%) da variabilidade 

do IDTRU é explicada pelas variáveis independentes modelo IGM, População e PIB. 

Foi testado o R2 com cada variável independente, separadamente, para monitorar o 

melhor ajuste de R2, contudo, este índice permaneceu baixo, em torno de 0,02, confirmando 

assim que, as variáveis independentes IGM, População e PIB, juntas, preveem melhor a 

variabilidade de IDTRU. 
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Tabela 9: Regressão múltipla entre a variável dependente IDTRU, e as variáveis independentes 

IGM de todos os Municípios do Brasil, População e PIB, no ano de 2021. 

Variáveis Coeficientes 
Erro 

Padrão 
Teste P-Valor 

Intercepto 47,698 1,9827 24,06 < 0,0001 

IGM            3,518 0,2196 16,02 < 0,0001 

População      -9,802 0,3905 -25,1 < 0,0001 

PIB    7,417 0,3337 22,23 < 0,0001 

Fonte: próprio autor. Ajuste do modelo: R2 = 0,1487; P-valor < 0,0001. 

Através dos resultados da regressão, há uma associação significativa e positiva de IGM, 

concluindo que é aceita a segunda hipótese H2 e indicando que esta variável influencia 3,518, 

ao nível de significância de 5%, no IDTRU, demonstrando que a observância das melhores 

práticas em governança influencia positivamente na qualidade da gestão dos recursos federais 

repassados aos municípios.  

Observando a relação entre o IDTRU e a população no modelo, existe associação 

negativa com coeficiente de -9,802, ao nível de significância de 5%, implicando na aceitação 

da terceira hipótese H3, demonstrando que o aumento da população implica na redução do 

desempenho de recursos em transferências discricionárias e legais da União – IDTRU, 

implicando em que talvez quanto maior seja a população do Município menor será a sua 

dependência de recursos federais. 

No entanto, levando em consideração a variável independente do modelo, PIB, revela 

maior participação positiva, coeficiente de 7,417, ao nível de significância de 5%, aceitando 

assim a hipótese H4, desta forma fica claro que, quanto maior a riqueza do município mais 

aumenta o seu IDTRU. 

Testamos ainda, a regressão linear simples entre a variável dependente I5 e a variável 

independente IGM conforme modelo matemático (4). 

I5 = 𝛽0 + 𝛽1 * IGM + ℇ 
(4) 

Na Tabela 10, a regressão linear simples entre a variável dependente I5 e a variável 

independente IGM. O modelo apresentou coeficiente negativo significativo de -0,018, ao nível 

de 5% de significância, indicando que o aumento do IGM resultado na diminuição dos recursos 

empoçados, entretanto, o modelo não apresentou um bom ajuste, pois seu R2 foi igual a 0,0029 

(0,29%), demonstrando que, os dados não conseguem prever a variabilidade de I5 a partir de 
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IGM ou que possivelmente falta alguma variável que influencia nesta relação e que não foi 

localizada na análise da teoria para implementar ao modelo. 

 

Tabela 10: Regressão Simples entre a variável dependente I5, e a variável independente IGM, 

no ano de 2021. 

Variáveis 
Coeficientes 

Erro 

Padrão 
Teste P-Valor 

Intercepto 0,369 0,0246 14,976 < 0,0001 

IGM          -0,018 0,0046 -4,029 < 0,0001 

Fonte: próprio autor.  

Ajuste do modelo: R2 = 0,0029; P-valor < 0,0001. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho buscou esclarecer a relação existente entre a boa governança e a eficiência 

na gestão das transferências voluntárias dos recursos federais para os Municípios brasileiros.   

Em virtude da existência de poucos estudos específicos quanto ao tema proposto, este 

trabalho envolveu a construção de referencial teórico lastreado em conhecimento esparso, mas 

que ajudou a explicar o fenômeno observado. Desta forma, partiu-se do problema constatado 

em diversas auditorias realizadas pelo TCU e CGU quanto à má gestão dos recursos públicos 

federais por parte de municípios brasileiros e as consequências danosas experimentadas por 

toda a sociedade (CGU, 2018, 2020; TCU, 2019a). 

Nesta construção, buscou-se entender a evolução histórica da administração pública 

desde o Estado patrimonialista, em que prevalecia o interesse pessoal do administrador em 

detrimento do interesse social, até o período pós NPM que recomenda uma gestão baseada em 

indicadores, efetividade e voltada para o seu principal cliente: a população (BRESSER-

PEREIRA, 2005). 

A importância da governança foi abordada sob o aspecto da constatação de sua 

essencialidade para a implementação de mecanismos que assegurem a entrega de resultado 

consistente para a sociedade sob a luz do conflito de agência, onde o agente seria o governante 

e o principal seria a população que delega poder para receber, em troca, serviços públicos de 

qualidade (NARDES; ALTOUNIAN; VIEIRA, 2018). 
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Também foi abordada a importância do ingresso do Brasil no OCDE que permitirá o 

compartilhamento de estudos e a padronização de mecanismos que geram eficiência e 

competitividade global, que, segundo Mathias (2021), um dos principais temas discutidos e 

avaliado pelos estados membros da OCDE na persecução de seus objetivos é a governança 

pública.  

Esta pesquisa teve por objetivo geral o desenvolvimento do estudo sobre a relação 

existente entre a Governança e a eficiência na gestão dos recursos repassados pelo Governo 

Federal para os 5568 Municípios brasileiros no ano de 2021. Para este fim, foram traçados três 

objetivos específicos, detalhados a seguir: 

O primeiro objetivo tratou das definições de governança, de transferências voluntárias, 

entre outros conceitos; o segundo, versou sobre a análise das práticas de governança pública na 

execução dos recursos repassados pela União, por meio dos convênios. O alcance destes dois 

objetivos se deu através de pesquisa bibliográfica que sustentou todo o desenvolvimento do 

estudo.   

Ato contínuo foi procedida a análise dos Índice CFA de Governança Municipal (IGM-

CFA) e o Indicador de Desempenho de Recebedores de Recursos em Transferências 

Discricionárias e Legais da União (IDTRU-DL), através do levantamento de seus componentes 

e teste das hipóteses elaboradas. 

 

 

6 LIMITAÇÕES  

 

 

Para Vergara (2004, p. 61), "todo método tem possibilidades e limitações", e foi 

justamente o que ocorreu com a pesquisa proposta. Em que pese a consistência dos dados do 

IDTRU-DL, uma vez que se referem a informações retiradas da execução em tempo real de 

convênios na Plataforma Mais Brasil, os dados do IGM/CFA são retirados de diversas bases 

públicas de informações, algumas sem muita confiabilidade, uma vez que dependem da 

alimentação manual por parte dos Municípios de elementos que não são obrigatórios ou que 

não gera nenhuma penalidade a sua falta de lançamento ou a sua informação incorreta. Há ainda 



89 

 

o fato de que nem todas as bases de dados se referem ao mesmo exercício, sendo utilizada a 

informação mais atual, dentro de um período que envolve informação dos anos de 2019, 2020, 

2021 e 2022.  

Além disto o Governo federal está constantemente atualizando suas bases de dados a 

partir das informações enviadas pelos municípios em função de problemas que envolvem erros 

de preenchimento ou reprocessamento. Dessa forma, é possível existir diferença de informações 

que dependem do dia da extração da informação. Nas variáveis em que o município não tinha 

informação, foi atribuída a nota 0. As demais variáveis disponíveis têm sua nota calculada de 

forma normal. Assim, mesmo que o município não tenha nota em alguma variável, será possível 

apurar sua nota geral do IGM.  

O Brasil é um país continental e isto pode gerar distorções entre as realidades 

experimentadas pelos Municípios a depender de onde estejam localizados, por isso, ressaltam-

se outros fatores que podem influenciar sobremaneira o estudo e não puderam ser levados em 

consideração, como nível educacional e remuneração dos servidores públicos, questões 

culturais, a região onde estão situados que podem elevar ou reduzir os custos da prestação de 

serviços, dentre outros. 

Uma possível limitação que pode ser destacada ao modelo de regressão é o problema 

relacionado a endogeneidade que ocorre quando os regressores do modelo são correlacionados 

com o erro do modelo causando viés aos parâmetros obtidos. Quando a endogeneidade ocorre 

a relação causa-efeito não é explícita, podendo também comprometer o ajuste da variabilidade 

dos dados do modelo (KANG, 2012). 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme demonstrado na revisão de literatura, foi concluído que, no Brasil, a teoria 

comprova que a melhoria dos indicadores de governança medidos pelo IGM/CFA, implica na 

melhoria da eficiência da gestão dos recursos Federais, medidos pelo IDTRU. Neste sentido, a 

análise de regressão linear múltipla confirma essa teoria. A análise dos dados demostrou que 
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existe uma relação direta entre a eficiência da gestão dos recursos Federais e o indicador de 

governança municipal. 

Apesar de a terminologia “governança pública” não ser amplamente utilizada na 

legislação brasileira, seus princípios estão presentes no escopo das leis, principalmente nos 

últimos anos, estimulando desta forma a sua implementação em diversos segmentos da 

administração pública. 

A principal contribuição teórica deste feito é a de trazer à tona a forma como os 

mecanismos de governança estão sendo implementados e o quanto influenciam na execução de 

obras e ações descentralizadas pelo Governo Federal para Municípios. A boa gestão destes 

recursos dada a sua magnitude e áreas de implementação é fato que interessa a todo cidadão 

nacional. 

 Como contribuição prática pode-se deixar registrada a necessidade de construção de 

mecanismos de governança que atendam aos diversos graus de complexidade da administração 

pública e que respeitem a condição técnica e financeira de cada ente, onde muitas vezes os 

servidores são mal remunerados e não possuem recursos suficientes para fazer frente aos 

desafios que lhe são impostos. Daí a necessidade de avaliação da capacidade técnica do ente 

antes da pactuação do convênio. É preciso também, investir mais na qualificação dos servidores 

públicos dos entes subnacionais com vista a diminuir o abismo de disponibilidade de recursos 

que os separa dos técnicos dos órgãos repassadores e de controle. 

A adoção dos mecanismos de governança pública é tema recente, principalmente no 

Brasil e em suas estruturas públicas. Este modelo surgiu inicialmente no ambiente corporativo 

e migrou para o setor público visando conferir maior efetividade aos seus serviços. As boas 

práticas de governança têm sido evidenciadas pelos órgãos de cooperação internacional como 

a OCDE, o Banco Mundial e no âmbito local pelo TCU que editou o seu Referencial Básico de 

Governança, destacando as ferramentas de liderança, estratégia e controle (NARDES; 

ALTOUNIAN; VIEIRA, 2018; TCU, 2020). 

Conforme demonstrado na análise dos dados desta pesquisa, concluiu-se que a todas as 

regiões do Brasil, possuem grau de correlação significativa, indicando que existe relação 

positiva entre o Índice de Desempenho na Gestão das Transferências Discricionárias e Legais 

da União e o Índice de Gestão Municipal.  Ou seja, há uma relação entre a adoção de 
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mecanismos de governança e a eficiência na gestão dos recursos público federais repassados 

para municípios brasileiros através de transferências voluntárias. 

Ao detalhar o estudo em relação à união dos municípios que compõem cada estado, 

através da análise de regressão linear múltipla, e hipóteses construídas, foi constatado que em 

sua maioria, o IDTRU-DL é explicado pelo aumento de Índice de Gestão Municipal.  

Faz-se imperioso destacar a necessidade de aprofundamento desta linha de pesquisa, 

tendo em vista que as suas conclusões não podem ser estendidas a todos os municípios e regiões 

em decorrência da limitação das informações disponíveis. A sua relevância demonstra a 

necessidade do desenvolvimento de outros estudos que permitam o fortalecimento deste 

instituto, que pode influenciar de forma positiva os resultados entregues à população pela 

administração pública.  

Por último, espera-se que estes resultados possam estimular o aumento do controle 

social, a participação e o estabelecimento de um estado de consciência onde possa ser 

reafirmado que os administradores públicos são compostos por um extrato de nossa sociedade 

e que podem contribuir sobremaneira com o seu desenvolvimento se todas as partes interessadas 

desenvolverem plenamente o exercício de suas atribuições cidadãs e aquelas preconizadas pela 

boa governança de forma a garantir a prevalência do coletivo em detrimento dos interesses 

particulares.  
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