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Objetivo geral do trabalho

• Levantar as principais características do sistema 
de governança pública e de aquisições adotado 
por entes públicos em todas as esferas.
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Finalidade do trabalho

• Fornecer aos gestores orientações sobre como 
amadurecer as estruturas de governança e 
gestão para aumentar a efetividade das ações 
governamentais 

• Identificar casos de boas governança e gestão 
para estudos futuros

• Subsidiar avaliações de risco, pelo Tribunal de 
Contas competente, de mau uso dos recursos 
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O trabalho...
• Método
• Questionário simplificado x completo
• Seleção e classificação dos respondentes
• Escala de resposta (*)
• Premissas para a análise dos dados (*)

– Ordenação das respostas
– Categorização das respostas
– Valoração das respostas

• Cálculo dos agregadores
• Resultados (*)
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(*) Vamos detalhar



• Assim como os anteriores, este trabalho será 
realizado por meio de autoavaliação de 
controles (do inglês Control Self Assessment - CSA), 
que consiste num processo onde os próprios gestores 
avaliam seus controles (no caso, suas práticas de 
governança e de gestão em saúde). 

• Num processo CSA o papel típico da auditoria é o de 
facilitador do processo. 

Fonte: www.tcu.gov.br/perfilgovsaude

Conclusão: CSA não é auditoria (1/2)
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• O facilitador então coordenará a elaboração do 
instrumento de autoavaliação, orientará sobre como 
esta autoavaliação deve ser realizada, coletará, por 
meio de questionário eletrônico, dados dos 
resultados da autoavaliação das diversas 
organizações e os analisará, efetuando 
benchmarking, identificando pontos que merecem 
atenção e devolvendo relatórios individualizados 
de feedback que permitirão que as organizações 
planejem as melhorias que considerem mais 
relevantes diante de suas necessidades e realidade.

Conclusão: CSA não é auditoria (2/2)
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Escala utilizada (1/2)

9



Escala utilizada (2/2)
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Premissas da análise (1/2)

• Quanto mais se pratica, mais governança
–“É melhor praticar sem formalizar do que formalizar 

sem praticar”
• No mesmo nível de “intensidade”, a formalização 

agrega valor (perenidade)
• No mesmo nível de “intensidade”, a auditoria 

agrega valor (eficácia do controle)
• Auditoria agrega mais valor que formalização 
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Premissas da análise (2/2)

• Não atendimento por impedimento legal ou 
custo-benefício desfavorável levam à máxima 
maturidade
–“A lei diz que não há risco”
–A análise de risco concluiu que o risco está controlado
–Ponto a ser aprimorado no próximo ciclo

• Esforço para avançar de categoria é exponencial

12



Ordenação das respostas
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Valores atribuídos às respostas 
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Categorização das respostas

15



Valores atribuídos às respostas 
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Geral (todas as organizações)

Federal

Resultados - dois tipos de análise...
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Índice de Governança (geral)
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18



Índice de Governança (federal)
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Questionário simplificado

Práticas mais básicas

Ressalva
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2ª onda - Benchmarking (comparação)

3ª onda – Orientação dos OGS

Três ondas de melhoria ...

1ª onda – Adoção espontânea de boas práticas



Definir a estratégia

Gerir riscos

A melhoria deve começar por ..

Tornar a AI eficaz

Liderança  assumir a responsabilidade
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INC-MP/CGU 1/2016
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Acórdão 1.273/2015-Plenário

9.1. recomendar (...) ao Conselho Nacional de 
Justiça (...) que elaborem modelo de governança 
(...), que contemple medidas para a solução das 
fragilidades detectadas no presente 
levantamento afetas a (...)  atuação das 
unidades de auditoria interna (...);
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www.tcu.gov.br/governanca
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Acórdão 2.339/2016-Plenário

9.2. recomendar ... ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) que: 
9.2.1. oriente as organizações sob sua esfera de 
atuação para que as atividades de emissão de 
pareceres em processos de contratação sejam 
realizadas por unidade diversa daquela na qual 
atue a auditoria interna, de modo que não se 
configure ato de cogestão e se observe o 
princípio da segregação das funções; ...
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Acórdão 2.339/2016-Plenário

...
9.2.2. promova a revisão dos marcos normativos 
que preveem atividades de cogestão para a 
auditoria interna, a exemplo da resolução CNJ 
114/2010 (art. 12, parágrafo único; art. 21, art. 
26, parágrafo único; e art. 32, parágrafo único), 
da Portaria CNJ 97/2011 (art. 5º, inciso II) e da 
IN 44/2012 (art. 10, §1º e §3º);
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http://kahoot.it



www.iiabrasil.org.br
www.theiia.org 

http://www.iiabrasil.org/
http://www.theiia.org/
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Obrigado!
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Selog

SAF Sul, Quadra 4 - lote 1, Anexo II, sala 105
Cep: 70.042-900 
Tel: 3316-7301     Fax: 3316-7540

Ouvidoria: 0800-6441500 ou www.tcu.gov.br

TCU - Contatos

Acompanhe o TCU

Portal/ CU_CUSTOM.RSS_TCU_NOTICIAS
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