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FOCO DA GOVERNANÇA PÚBLICA

A utilização do termo governança teve início no ramo privado, denominada 
“governança corporativa”, a partir do momento em que organizações e seus bens 
passaram a ser geridos por terceiros. 

O conceito mais amplamente aceito, contemporaneamente, no Brasil, é aquele 
expresso nos referenciais do Tribunal de Contas da União (TCU), no Guia da Política de 
Governança Pública da Presidência da República e no âmbito do Decreto nº. 
9.203/2017 – principal marco regulamentador do assunto na esfera governamental 
nacional, que trata a governança pública como um “conjunto de mecanismos de 
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
seserviços de interesse da sociedade”.
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No final dos anos 80, alguns órgãos 
internacionais, como a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e a Federação 
Internacional de Contadores (IFAC), 
adaptaram suas práticas ao setor público 
- o que propiciou discutir a governança 
nana esfera pública e resultou nos 
princípios básicos que a norteiam: “a 
responsabilidade de prestar contas, a 
transparência, a participação, o 
relacionamento e a eficiência”.

São definições valiosas, por serem concisas e diretas, ao vincularem a governança às 
ferramentas, estratégias e relações facilitadoras do ato de governar e ao 
relacionarem governança pública a dois de seus conceitos centrais: o processo 
decisório e a capacidade de entrega de resultados para sociedade.
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O conceito acima funciona como referencial maior das definições, diretrizes e práticas 
da governança pública no Brasil. No entanto, há outros conceitos bastante simples, 
que complementam e sintetizam muito bem a ideia essencial da governança no 
setor público, como o de Bell e Hindmoor, que definem governança “como as 
ferramentas, estratégias e relacionamentos utilizados pelos governos para ajudar a 
governar” e o do Australian National Audit Office (ANAO), o qual afirma que 
governança do setor público engloba a maneira pela qual as organizações do governo 
cucumprem as responsabilidades administrativas de forma transparente, responsável e 
prudente na tomada de decisão e na implementação e gestão de entregas 
de políticas públicas.


