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Afinal, o que é 
governança?
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“Processo por meio do qual atores estatais e 

não-estatais interagem para formular e 

implementar políticas dentro de um conjunto 

predefinido de regras formais e informais que 

moldam e são moldadas pelo poder“ (Banco 

Mundial, 2017)



3

“Governança pública compreende tudo o 

que uma instituição pública faz para 

assegurar que sua ação esteja direcionada 

para objetivos alinhados aos interesses da

sociedade"
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Fortalecer a confiança nas instituições públicas

Fomentar a coerência e promover a coordenação

Estabelecer patamares mínimos de governança

Para que serve uma política de 

governança?



5

“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"
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O que queremos atingir com a adoção de 
boas práticas de governança?

Constante melhoria institucional

Monitoramento de performance

Atuação difundida nacionalmente
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“O Decreto nº 9.203, de 2017, tem como 

principal elemento a criação de um arcabouço 

institucional capaz de direcionar a atuação 

estatal por diferentes contextos, permitindo 

que a administração pública federal caminhe 

gradualmente no sentido de incorporar e aplicar 

as melhores práticas de governança."
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Como chegar lá?
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Capacidade de  

resposta

Integridade

Confiabilidade

Melhoria regulatória

Prestação de contas  

e responsabilidade

Transparência

FOCO NO  

CIDADÃO

Relevante ressaltar a importância da 

aplicação integrada e coordenada 

dos princípios para atingir uma boa

governança

Seis princípios guiam a aplicação prática da política

1

2

35

6

4
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Diagnósticos 

e sugestões

Órgãos e Entidades
Executam a política

Secretaria-
Executiva do CIG

Propostas de melhoria

da governança

Recomendações, 

manuais, guias e resoluções

Alta 
administração

Responsável pela 
implementação

Comitê Interno
de Governança
Promove e monitora

Recomendações de organismos internacionais, de órgãos de controle e de redes de governança

CIG

Coordena a política de governança

Responsáveis atuam em um sistema iterativo
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1 Promovendo o constante 

diálogo interinstitucional

2 Dando agilidade à solução 

de problemas comuns 

3 Identificando e tratando 

fragilidades e gargalos 

Disseminando boas práticas

de governança

4

5 Coordenando ações de 

melhoria da governança 

6 Promovendo o avanço 

institucional 

CIG

Como o CIG pode ajudar a desatar nós?
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Comitês Internos de Governança e 
racionalização administrativa

Unidade de 

Gestão da 

Integridade

Portaria CGU 

1.089/2018

Comitê de Gestão 

de Integridade, 

Riscos e Controles 

Internos

IN MP/CGU nº

01/2016

Comitê 

Permanente de 

Desburocratização

Decreto de 

07/03/2017

Comitê Interno de 

Governança
Decreto nº 9.203/17
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Como iniciar a implementação da política 
de governança?

Não copie, permita-se inovar

Olhe para suas fragilidades

Racionalize, simplifique e sistematize
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Como manter a execução da política de 
governança?

Faça o básico bem feito

Não jogue com o regulamento embaixo do braço

Levante a mão. Seja propositivo

É errando que se aprende
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O que pode ajudar nesse processo?

Repensar políticas públicas para 
otimizar o uso de recursos públicos

Eliminar regras/
Criar novas com mais racionalidade

Preparar a instituição para atender 
melhor os interesses da sociedade 

http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/downloads/guia-analise-ex-ante_19022018-1.pdf
http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/downloads/guia-analise-ex-ante_19022018-1.pdf
http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/downloads/guiaexpost.pdf
http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/downloads/guiaexpost.pdf
http://www.casacivil.gov.br/orgaos-vinculados/comite-interministerial-de-governanca/apresentacao-diretrizes-geais-e-guia-air-junho-2018
http://www.casacivil.gov.br/orgaos-vinculados/comite-interministerial-de-governanca/apresentacao-diretrizes-geais-e-guia-air-junho-2018
http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica/@@download/file/Guia_PoliticaDeGovernancaPublica.pdf
http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica/@@download/file/Guia_PoliticaDeGovernancaPublica.pdf
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MINISTÉRIODA  
TRANSPARÊNCIA E  

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,  

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

MINISTÉRIO DA
FAZENDA
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