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Governança Corporativa

Governança corporativa é o sistema pelo qual 
as empresas e demais organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, 
envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria, órgãos de 
fiscalização e controle e demais partes 
interessadas. 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa



Governança Corporativa

As boas práticas de governança corporativa 
convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses 
com a finalidade de preservar e otimizar o 
valor econômico de longo prazo da 
organização, facilitando seu acesso a recursos e 
contribuindo para a qualidade da gestão da 
organização, sua longevidade e o bem comum.

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
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Governança Corporativa

PRINCÍPIOS

Transparência
Equidade
Prestação de contas (accountability)
Responsabilidade corporativa



A Governança no setor público compreende 
essencialmente os mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para 
avaliar, direcionar e monitorar a atuação da 
gestão, com vistas à condução de políticas 
públicas e à prestação de serviços de interesse 
da sociedade. 

(TCU. Dez passos para a boa governança. 2014. p. 5).



Governança pública pode ser entendida como 
a capacidade que os governos têm de avaliar, 
direcionar e monitorar a gestão das políticas e 
serviços públicos para atender de forma efetiva 
as necessidades e demandas da população. 

NARDES, Augusto. Governança Pública: o desafio do Brasil. 2016. p. 154.



A Governança Pública é o exercício da 
autoridade, controle, gerenciamento e poder de 
governo. É a maneira pela qual o poder é 
exercido no gerenciamento dos recursos 
econômicos e sociais para o desenvolvimento 
do país.

World Bank, 1991. p.8.







TCU
10 PASSOS PARA A BOA GOVERNANÇA



PASSO 1

Escolha líderes competentes 
e avalie seus desempenhos



PASSO 2

Lidere com ética e combata os desvios



PASSO 3

Estabeleça sistema de governança 
com poderes de decisão balanceados 

e funções críticas segregadas



PASSO 4

Estabeleça modelo de gestão da estratégia 
que assegure seu monitoramento e avaliação



PASSO 5

Estabeleça a estratégia considerando as 
necessidades das partes interessadas



PASSO 6

Estabeleça metas 
e delegue poder e recursos para alcançá-las



PASSO 7

Estabeleça mecanismos de coordenação de 
ações com outras organizações



PASSO 8

Gerencie riscos e institua os mecanismos de 
controle interno necessários



PASSO 9

Estabeleça 
função de auditoria interna independente 

que adicione valor à organização



PASSO 10

Estabeleça 
diretrizes de transparência 

e sistema de prestação de contas 
e responsabilização



A governança é atributo essencial para 
combater a corrupção na administração 
pública.



VOCÊ NÃO É DERROTADO 
QUANDO PERDE. VOCÊ É 
DERROTADO QUANDO 
DESISTE.

Bob Marley.
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