
Liderança como pilar da Governança e

da Integridade 

(no século XXI)



O principal desafio dos governos e das administrações públicas no mundo

contemporâneo, é promover o desenvolvimento econômico e social sustentável,

num ambiente de mudanças de paradigmas, que estão impactando de maneira

profunda na sociedade, em especial nas áreas econômicas, sociais, ambientais,

culturais e tecnológicas. 

Nesse esforço, os governos, além da preocupação permanente em elevar o nível do

desempenho da gestão pública (disponibilizando cada vez mais bens e serviços, 

 com menos recursos), devem dedicar uma especial atenção às questões que

envolvem a ética, a moral, e a transparência na administração pública

(accountability). 

 

O Desafio da Moderna Gestão Pública

José Matias-Pereira



Os governos e as administrações públicas estão sendo pressionados, em um mundo sob

profundas transformações, a promover mudanças na forma de governar e de fazer

política. 

Essas mudanças aceleradas e irreversíveis que estão em curso, com quebras de

paradigmas decorrentes da chegada da 4ª revolução tecnológica, notadamente nas áreas

de tecnologias da informação e comunicações (TICs) e inteligência artificial (IA), estão

afetando países, instituições, organizações públicas e privadas e indivíduos,

indistintamente. 

 

A Necessidade Crescente de Mudar

José Matias-Pereira



A partir da segunda metade do século XX

Globalização + Revolução tecnológica

As tecnologias da informação e comunicações (TICs),

levando à supressão das barreiras de tempo e distâncias

A evolução dos computadores segundo a Lei de Moore: a

capacidade computacional  dobra a cada dois anos,

desencadeando níveis de processamento sem precedentes 

Dois executivos da Intel na contrução  do novo paradigma

tecnológico

Gordon E. Moore 

Andrew S. Grove ''Only the paranoid survive'' 1996

Gordon Earle MooreGordon Earle Moore





A Lei de Moore e alguns de seus efeitos 

Os microprocessadores atuais são cerca de 90 mil vezes mais eficientes e 6

mil vezes mais baratos do que o desenvolvido em 1965

Em 1971, um microprocessador tinha 2.250 transístores. Esse número subiu

para 50 bilhões em 2020 e projeta-se que chegue a 80 bilhões em 2022

Klaus Schwab, fundador e Chairman do World Economic Forum, lançou em

2016 o livro ''A Quarta Revolução Industrial''

Combinação dos mundos físico, biológico e digital, vem afetando a forma

como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos

Três elementos que caracterizam essa transformação sem precedentes:

 Isso fica muito claro quando se observa a composição atual das maiores

empresas do mundo em valor de mercado

    -Velocidade

    -Amplitude e profundidade

    -Impacto sistêmico



Empresa Valor (US$) Setor Ano de criação

Apple 2,8 tri Tecnologia 1976

Microsoft 2,2 tri Tecnologia 1975

Aramco 2 tri Energia 1933

Alphabet 1,8 tri Tecnologia 2015

Amazon 1,6 tri Tecnologia 1994

Tesla 905,7 bi Tecnologia 2003

Berkshire Hathaway 700,6 bi Finanças 1962

Nvidia 613 bi Tecnologia 1993

TSMC 600 bi Tecnologia 1987

Tencent 598 bi Tecnologia 1998

Meta 564 bi Tecnologia 2004

Empresas mais valiosas do mundo em 2021

As quatro maiores empresas têm

valor de mercado superior ao PIB

brasileiro (US$ 1.6 tri, em 2021).

Somadas, as 11 maiores empresas

do mundo (US$ 14,7 tri) têm valor

de mercado superior à soma do

PIB dos 168 países mais pobres do

mundo.

Fonte: Bloomberg 2022



País PIB em trilhões de dólares

Estados Unidos 22,8 tri

China 17,5 tri

Japão 4,96 tri

Alemanha 4,18 tri

Reino Unido 3,06 tri

Índia 2,92 tri

França 2,88 tri 

Itália 2,11 tri

Canadá 1,99 tri

Coreia do Sul 1,80 tri

10 maiores economias do mundo em 2021

Fonte: CNNBrasil

''O PIB é a soma de todos os

bens e serviços finais

produzidos por um país,

estado ou cidade, geralmente

em um ano''

Fonte: IBGE



O Serviço Público no século XXI

Evolução da Administração Pública: modelo

racional-legal e modelo gerencial 

Organizações privadas e públicas: O binômio

accountability X resultados 

Globalização + TICs = modelo de plataforma de

negócios e  nova economia  em rede (interações

geram negócios e valor)



Instrução Normativa Conjunta MP-CGU nº1/2016: Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos

e governança no âmbito do Poder Executivo Federal

Definição de governança segundo o Decreto nº 9.203/2017: 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

Liderança como Pilar da Governança e da Integridade

Um Novo Marco Jurídico  



Liderar no setor privado e no setor público: 

novas e tradicionais competências 

Auto-responsabilidade

Firmeza de propósito

Saber fazer perguntas 

Autoesclarecimento

Aprendizado constante 

Permissão ao erro

Buscar integrar governança e gestão

Mindset de crescimento  

Capacidade de revisar e conectar

processos e estruturas

Ser um facilitador 

Centralidade do usuário 

Individuais:

Tocar o heartset das pessoas

Centralidade do usuário 

Comunicação

Ser agente de mudança

Permissão ao erro

Inspirar confiança 

Saber contar histórias 

Métodos agéis

Coletivos



Promover a gestão do Conhecimento

(GC)

Realizar treinamento e capacitação

em base permanente

Reverter descontinuidades ou atrasos

em projetos e atividades, a exemplo

do PDCA

Priorizar a construção de equipes

fortes e coesas que possibilitem 

C.  Os desafios da elevada rotatividade na

alta administração pública implicam a

necessidade de:

competências necessárias aos gestores do

setor público (novas e tradicionais)

  A   O imperativo da liderança pelo exemplo 

Burocratas de meio escalão (BME)/

middle managers

Ocupam posições estratégicas na

estrutura da organização 

São guardiões e agentes da cultura

organizacional 

 B   O papel e a importância das lideranças

intermediárias (parte do público da Rede

GIRC) 

a busca pela perenidade do trabalho feito 

melhor  tempo de reação menos retrabalho 

Liderança como pilar da governança e da integridade

Questões para reflexão



Todo servidor público tem o potencial de vir a ser um intraempreendedor, cujo exemplo

é capaz de influenciar positivamente outros servidores. 

A influência decorrente do exemplo é uma forma poderosa de transformação do

ambiente de trabalho e das relações laborais

O intraempreendedorismo no serviço público

D  A influência das lideranças sem cargo (lideranças informais)

''O intraempreendedor preocupa-se em atingir as metas, explicita sua visão e busca apoios 

 para seus projetos. Sofre com os problemas da organização, e alegra-se com a sua solução  

 mesmo que alcançada por outro. É um agente ativo, nos processos de mudança, e objeto de

esperança para uma organização melhor''     

Liderança como pilar da governaça e da integridade

Questões para reflexão

Augustinho Paludo



1 Corrupção: suborno

2 Corrupção: favorecimentos

3 Conflito de interesses (presentes, trabalho, etc.)

4 Fraude e furto de recursos

5  Desperdício e uso abusivo de recursos

6

Violação de normas/ mal uso do poder (incluindo

para a organização)

7 Mal uso e manipulação da informação

8

Tratamento indecoroso (intimidação,

discriminação)

9 Uso inapropriado do tempo privado

Tipos de Violação da Integridade

Tabela do artigo "Integrity: What it is  and Why is Important", de L.W.J.C. Hubert (Vrije

Universiteit Amsterdam)

Obs: Tradução livre

Agente de uma transformação cultural

fundada na ética (aqui entendida como o

conjunto de valores e princípios de

conduta no nível individual ou coletivo)

Personificação dos valores do

planejamento estratégico

E  O papel da liderança na disseminação da

cultura de integridade e dos valores 



"O  MESMO MOVIMENTO PENDULAR QUE PÕE EM CHEQUE AS TRADICIONAIS

PRÁTICAS DO MUNDO CORPORATIVO, QUESTIONANDO O EXCESSO DE

RACIONALIDADE, TRAZ À TONA A IMPERATIVA NECESSIDADE DE EQUILIBRAR

RAZÃO COM EMOÇÃO"

José  Salibi Neto e Sandro Magaldi               



''Qualquer companhia desenhada para ter sucesso no

século XX, está destinada a fracassar no século XXI''

 

David Rose (empreendedor pioneiro do vale do sicílio)

Uma provocação a título de conclusão 



Muito Obrigado!

Almir Lima Nascimento 

 
Email: almirlimanascimento@gmail.com

 


