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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou conhecer e demonstrar as ações de governança implementadas pela Secretaria de 

Gestão de Pessoas do TRT – 14ª Região que contribuem para atingir seus resultados. Para atingir o objetivo 

geral, foram delimitados três objetivos, sendo estes: levantar os principais objetivos, projetos e indicadores de 

resultados da SGEP do TRT – 14ª Região (1); Identificar as ações realizadas pela SGEP do TRT – 14ª Região 

inerentes aos mecanismos de governança: liderança, estratégia e controle (2); Demonstrar a relação das ações 

realizadas e dos indicadores de resultados com os mecanismos de governança adotados na SGEP do TRT – 14ª 

Região (3). Foi realizado levantamento sobre conceitos e teorias relacionados à Governança, seus tipos e sua 

evolução histórica; governança na administração pública e movimentos de governança na administração pública; 

mecanismos de Governança, Teoria da Agência e perspectivas de observação e componentes dos mecanismos de 

governança; a metodologia de análise Balanced Scorecard e suas perspectivas. Dentre os autores consultados 

destacam-se BRASIL. TCU (2014); e Nardes (2016). Quanto à metodologia classifica-se quanto ao objeto como 

um Estudo de Caso com objetivo descritivo e abordagem qualitativa e, como instrumento de coleta de dados 

utilizou-se a entrevista. Os resultados foram apresentados considerando a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2011) e foram consideradas as categorias dos mecanismos de governança (liderança, estratégia e 

controle) como critérios para esta análise. Esta pesquisa atingiu sua finalidade ao apresentar os conceitos, ações, 

mecanismos e indicadores de governança SGEP do TRT – 14ª Região. 

 

 
Palavras-Chave: Gestão de pessoas; Governança; Governança Pública; Mecanismos de governança 
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ABSTRACT 

 
The present work aimed to know and demonstrate the governance actions implemented by the People 

Management Secretariat of the TRT - 14th Region that contribute to achieve its results. In order to achieve the 

general objective, three objectives have been defined, namely: To raise the main objectives, projects and results 

indicators of the Secretariat for Personnel Management of the Regional Labor Court (1); Identify the actions 

carried out by the Secretariat of Personnel Management of the Regional Labor Court inherent to the mechanisms 

of governance: leadership, strategy and control (2); and Demonstrate the relationship between the actions carried 

out and the results indicators with the governance mechanisms adopted at the Secretariat for Personnel 

Management of the Regional Labor Court (3). A theoretical survey was carried out on concepts and theories 

related to Governance, its types and historical evolution. Governance in public administration and governance 

movements in public administration. Mechanisms of Governance, Agency Theory and perspectives of 

observation and components of governance mechanisms, the Balanced Scorecard analysis methodology and its 

perspectives, among the authors consulted, BRASIL stands out. TCU (2014); and Nardes (2016). As for the 

methodology, it is classified as object in the case study with descriptive objective and qualitative approach, and 

as an instrument of data collection was used the interview. The results were presented considering the content 

analysis proposed by Bardin (2011) and the categories of governance mechanisms (leadership, strategy and 

control) were considered as criteria for this analysis. This research reached its purpose when presenting the 

concepts, actions, mechanisms and indicators of governance in the sector. 

 

Key-words: People management; Governance; Public Governance; Governance mechanisms 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço histórico e evolução das formas de governo, a criação de regras e 

especialização do trabalho se fizeram necessárias para atingir resultados com maior eficácia. 

Utilizando o conceito de Governança como a capacidade com que os gestores possuem de 

avaliar, direcionar e monitorar suas atividades para atender determinada demanda, pode-se 

inferir que em todas as relações corporativas há governança sendo ela desenvolvida ou não 

(NARDES, 2016). 

Segundo o autor Nardes (2016), a Boa Governança (Good Governance) pode ser 

identificada por seus resultados que incluem: participação, transparência, eficácia, entre outras 

características que devem ser medidas e avaliadas por indicadores de desempenho. Porém, a 

governança não se limita a um conjunto de regras que devem ser seguidas, trata-se de uma 

mudança estrutural e cultural nas organizações em que o interesse do principal (aquele quem 

delega as funções) deve ser atendido com eficácia, eficiência e efetividade.  

Neste modelo de gestão, as pessoas participam de forma ativa, pois o resultado final só 

pode ser alcançado por meio de esforços conjuntos envolvendo todos os níveis 

organizacionais. A Governança como diferencial competitivo para maior eficiência das 

organizações é fundamental nas empresas e órgãos públicos que querem potencializar seus 

resultados e atingir seus objetivos (NARDES, 2016). O autor Rossetti (2012) trata os setores 

ou departamentos de uma organização como estruturas autônomas, respeitando a 

peculiaridade de cada um e sua importância para a eficácia da Governança no sistema de 

relações intraorganizacionais.  

O presente trabalho terá como foco conhecer as ações de Governança desenvolvidas 

na Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT 

14. A Secretaria de Gestão de Pessoas (SGEP) do TRT 14 tem como principais objetivos: 

maximizar a governança de gestão de pessoas e promover a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. Esses objetivos estão relacionados com metas definidas no Planejamento Estratégico 

e, para cada um dos objetivos e desafios propostos são definidos ações, metas e indicadores de 

desempenho balanceados, os quais são analisados por meio da metodologia Balanced 

Scorecard – BSC, que permite o controle e acompanhamento de ações realizadas pelo setor, 

possibilitando a melhoria da governança e gestão de pessoas.  
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Assim sendo, o problema de pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: 

Quais são as ações de governança implementadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas – 

SGEP do Tribunal Regional do Trabalho – TRT-14 que contribuem para atingir os resultados 

planejados? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Descrever as ações de governança implementadas pela Secretaria de Gestão de 

Pessoas do TRT-14, a partir dos preceitos teóricos dos mecanismos da Governança Pública. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

● Levantar os principais objetivos, projetos e indicadores de resultados da SGEP 

do TRT-14; 

● Identificar as ações realizadas pela SGEP do TRT-14 inerentes aos 

mecanismos de governança: liderança, estratégia e controle; 

● Demonstrar a relação das ações realizadas e dos indicadores de resultados com 

os mecanismos de governança adotados na SGEP do TRT-14.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O processo de separação entre propriedade e gestão que passa a ocorrer a partir do 

século XVIII é um fator importante para o surgimento da Governança, pois é nesse cenário 

que surgem os conflitos de interesses que são uma divergência motivada por parte de 
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acionistas que, ao transferir poder para os gestores profissionais, percebem que esses buscam 

seus próprios objetivos em relação à organização (ROSSETTI, 2012). 

O sistema capitalista, o mundo corporativo e a ciência da administração exercem uma 

relação de interdependência cujo resultado pode ser observado nos setores econômicos, 

sociais e ambientais. A ciência da administração contribuiu para resolução destes conflitos de 

interesse e surgimento de novos modelos de práticas e gerenciamento (ROSSETTI, 2012). 

Para responder à pergunta de pesquisa, é necessário compreender as relações e 

impactos relacionados à Governança, suas ações e seus princípios. Ao final da pesquisa, será 

possível apontar as possíveis dificuldades enfrentadas na aplicação dessa ferramenta ou ainda 

possíveis soluções de melhoria de acordo com os dados que serão coletados.  

Por se tratar de um órgão público, é importante que a sociedade conheça as políticas 

adotadas e seus efeitos, vale ressaltar que os modelos de Governança pública, em especial no 

que diz respeito à Governança de gestão de pessoas, podem ser adaptados para aplicação em 

outras organizações, sendo elas públicas ou privadas, que tenham interesse em aumentar sua 

eficiência na busca de resultados e competitividade no mercado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, serão abordados, inicialmente conceitos e teorias relacionados à 

Governança, seus tipos e sua evolução histórica. Governança na administração pública e 

movimentos de governança na Administração Pública. Mecanismos de Governança, Teoria da 

Agência e perspectivas de observação e componentes dos mecanismos de governança, e a 

metodologia de análise Balanced Scorecard e suas perspectivas. 

 

2.1 GOVERNANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Ao longo do desenvolvimento político e social, o Estado precisou criar e implantar 

ferramentas que auxiliam a gestão, adaptando as estruturas e processos organizacionais para 

este fim. Governança é um termo que se molda de acordo com o contexto no qual está 

inserido. Os autores consideram três principais definições para este termo, sendo elas: 

Governança Corporativa, Governança Global e Governança Pública sendo a última o foco 

deste trabalho (BRASIL. TCU, 2014; NARDES, 2016). 

O conceito de Governança Corporativa é aplicável a organizações públicas e privadas 

observando suas características, é uma maneira de controlar as operações realizadas nas 

organizações observando se os agentes envolvidos seguem os princípios e regras 

estabelecidos. A Governança Global consiste no conjunto de entidades, organizações 

(públicas ou privadas) ou órgãos públicos que, com a finalidade de priorizar o interesse 

público, ditam regras e soluções para possíveis conflitos que garantem que os relacionamentos 

corporativos ocorram de maneira harmoniosa (NARDES, 2016; BRASIL. TCU, 2014). 

Em geral, utiliza-se o termo Governança Pública para a atuação do Estado e suas 

atribuições, pode ser percebida como a competência que o Estado possui para o atendimento 

dos anseios dos cidadãos por meio de estruturas, objetivos e metas definidos e administrados. 

A vantagem competitiva, melhores resultados das políticas públicas, e redução da corrupção 

se incluem como produtos deste processo. Ocorre também a redução do controle do estado e 

aumento da participação da sociedade (NARDES, 2016). 

Em resumo, as boas práticas de governança tanto no setor público quanto no privado 

têm por objetivo a redução de conflitos, melhora dos processos gerenciais, mudanças no 
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ambiente (interno e externo), incentivo à desburocratização e implementação de novas 

estratégias para geração de valor para a organização em longo prazo, contribuindo para 

garantir sua longevidade. Pode-se afirmar ainda que a boa governança permita o melhor 

aproveitamento de recursos (NARDES, 2016; ROSSETTI, 2012). 

Os conceitos de Governança Pública foram adotados no Brasil em meados dos anos 

1990 acompanhando as demandas existentes criadas pela situação econômica daquela época. 

Os órgãos reguladores e instituições financeiras passaram a utilizar os novos conceitos em 

suas transações enquanto no setor público se fizeram necessárias as implementações de novos 

modelos de gestão democráticos que agregassem valor do ponto de vista da sociedade 

(RONCONI, 2011). 

Assim como a sociedade fez a transição da era industrial para a era do conhecimento, e 

o Estado deixou de ser apenas o provedor para exercer um papel de promotor e regulador, a 

gestão pública passou de uma posição burocrática em que o objetivo era apenas cumprir as 

regras para um modelo sistêmico de governança, com foco social e orientado para resultados. 

O modelo ideal de governança deve ser dinâmico, abrangente e multidimensional (MARTINS 

E MARINI, 2010). 

A governança pública propicia a participação de diversos atores sociais, fortalecendo a 

democracia e o comprometimento destes envolvidos. Nem sempre essa cooperação ocorre de 

maneira pacífica, pois há o interesse da sociedade, dos agentes públicos e dos demais 

interessados. Além dos conflitos de interesses, existem ainda as restrições quanto à 

tecnologia, infraestrutura e recursos disponíveis (RONCONI, 2011). 

Os objetivos da ciência da administração e da ciência política não são os mesmos, 

especialmente quando se trata de administração pública. É necessário que três dimensões 

estejam alinhadas. São elas: dimensão econômico-financeira, dimensão institucional-

administrativa e dimensão sociopolítica. O equilíbrio entre estas resulta em uma gestão 

democrática, com maior participação da sociedade e soluções inovadoras (PAULA, 2005; 

RONCONI, 2011). 

Paula (2005) faz uma crítica à aplicação dos conceitos de governança que, na prática, 

não indicam soluções para conflitos usuais e nem mesmo soluções sociopolíticas. A 

dificuldade em inovar no setor público pode ser justificada pela tentativa de aplicação de 

modelos do setor privado sem as devidas adequações que o setor público demanda. Dias e 

Cario (2011) ressaltam essa fragilidade e tratam o tema governança como um movimento; é 
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possível conhecer suas regas e aplicá-las, porém falta certa maturidade para ser considerado 

um modelo de gestão, pois sua aplicação é delimitada por diversos fatores como cultura 

organizacional, perfil comportamental dos colaboradores, entre outros. 

A autora Ronconi (2011) considera a Governança Pública como uma solução 

inovadora nas esferas econômica, financeira, institucional e administrativa. A Governança 

aponta soluções de desenvolvimento sustentável e prioriza a participação da sociedade, 

enquanto o Estado é um agente público que passa a produzir em parceria com outros atores 

podendo ainda transferir determinadas funções para entes privados, criando parcerias 

vantajosas para ambos. 

A governança traz novos significados à gestão, e toda ação deve ser realizada de forma 

cooperativa de maneira interdisciplinar visando ao interesse coletivo. O Estado ao mesmo 

tempo em que produz o bem público é também responsável por criar parcerias para essa 

produção. O Estado não perde sua importância, essa descentralização de poder apenas faz 

parte de uma soma de esforços para construir soluções inovadoras por meio da 

desburocratização. Os autores abordam ainda o contexto histórico da Gestão Pública e 

caracterizam a Governança Pública como uma evolução dos movimentos Burocrático e 

Gerencialista adotados na Gestão Pública (DIAS E CARIO, 2011). 

Dias e Cario (2011) apresentam as características da Governança Pública de acordo 

com seis variáveis: o objetivo central; o valor buscado como prioridade; a relação entre o 

sistema político e o ambiente; como se apresenta o poder nesse sistema político em termos 

estruturais; como se dá a elaboração das políticas públicas (Policy Making); e, quais as 

funções administrativas enfatizadas conforme Quadro 1. 

Quadro 1 – Sumarização das Características dos Movimentos de Governança Pública. 

1. Objetivo central  - Eficiência e eficácia; 

2. Valor buscado  
- Equidade Social; 

- Responsividade; 

3. Relação com ambiente  - Aberta; 

4. Poder do Estado  - Descentralizado; 

5. Processo de Policy Making - unificação entre política e administração; 

6. Funções enfatizadas  
-coordenação do processo cooperativo e das redes; participação de 

outros atores; Adota mecanismos de democracia; Mantém funções de 

controle e planejamento. 

Fonte: adaptado a partir de Dias e Cario (2011). 
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A análise do quadro 1 traz uma percepção das características que de acordo com Dias 

e Cario (2011) são uma evolução dos movimentos da Administração Pública que passou de 

burocrática para gerencialista ao implementar ferramentas usualmente adotadas na gestão de 

organizações privadas conhecido como New Public Management (ou Nova Gestão Pública). 

Um exemplo é o objetivo central da Governança (eficiência dos processos e eficácia nos 

resultados), no modelo burocrático apenas a Eficiência era o foco principal, e no Modelo 

Gerencialista apenas a eficácia era priorizada (DIAS E CARIO, 2011). 

O modelo da nova gestão pública além de trazer para o setor público conhecimentos, 

ferramentas e tecnologias utilizadas no setor privado buscou a melhoria da qualidade e trouxe 

princípios e valores. O valor buscado une a igualdade proposta no movimento Burocrático e a 

equidade do movimento Gerencialista, somando a estas questões à responsividade, ou seja, 

administra o bem público para o público com responsabilidade de maneira justa e imparcial 

tratando todos com igualdade (MARTINS E MARINI, 2010; DIAS E CARIO, 2011). 

A Governança considera os órgãos (ou organizações) como sistemas abertos, pois 

incentiva a interação com o ambiente externo, criando relações cooperativas com outros atores 

interessados, além de parcerias com empresas e instituições privadas, os órgãos públicos se 

relacionam com sociedade civil, e mercados nacionais e internacionais. Por meio desta concepção 

a descentralização do poder do Estado é evidente e incentiva as relações em rede (DIAS E 

CARIO, 2011). 

O processo de criação de Políticas Públicas (ou PolicyMaking) ao contrário do que 

ocorre no Movimento Burocrático, tem por principal característica a democracia e 

participação das partes interessadas, pois o Estado não é o único responsável pela formulação 

das políticas públicas. Nesse processo, os modelos de políticas públicas são adaptados e 

implementados de acordo com a realidade e demandas dos interessados (sociedade). O que se 

propõe é que não haja uma distância entre os interesses da população e os interesses políticos. 

Para atingir estes interesses são realizadas alianças, parcerias e cooperações com demais 

atores (DIAS E CARIO, 2011; RONCONI, 2011). 

A última variável destaca a cooperação, a formação de redes sociais e empoderamento 

dos atores que, neste modelo, estão envolvidos diretamente nas decisões pondo em prática o 

conceito de democracia onde a sociedade está relacionada como principal interessada das 

decisões. O Estado envolve os atores, delega algumas funções, abre espaço para a opinião da 

sociedade, contudo sem perder sua responsabilidade sobre as funções principais de controle e 

planejamento (DIAS E CARIO, 2011). 
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Estudos e Teorias específicas sobre Governança no setor público ainda são recentes, e 

ainda pouco explorados no meio científico e acadêmico, motivo pelo qual a implantação de 

medidas segue os modelos originalmente desenvolvidos para o setor privado como, por 

exemplo, a Teoria da Agência (NARDES, 2016). 

 

2.2 MECANISMOS DE GOVERNANÇA 

 

A Teoria da Agência surgiu do processo de separação entre capital e trabalho, ou seja, 

entre propriedade e gestão. As empresas passaram a ser comandadas por gestores 

especializados e esta transição gerou vários conflitos de interesse, pois os objetivos dos 

gestores para as organizações muitas vezes eram opostos ao dos proprietários que 

administravam seus empreendimentos baseados apenas em intuição e conhecimentos práticos 

(NARDES, 2016). 

Quando se transfere para outrem a responsabilidade de executar determinada 

atividade, está implícito que quem irá executar tal atividade, o Agente (ou delegado), possui 

aptidões e competências que o torna mais capacitado para a tarefa que o delegante (ou 

principal). Para assegurar que o delegado cumpra com suas tarefas de maneira satisfatória, é 

necessário que sejam ditadas regras e normas de conduta esperadas, permitindo maior garantia 

de entrega de resultados (NARDES, 2016). 

Na esfera estatal, a Teoria em questão se aplica de maneira semelhante ao setor 

privado, temos aí a figura do “Agente” (sociedade) que delega ao “Principal” (gestores 

públicos) o poder de atender seus interesses. Uma das possíveis desvantagens apontadas é a 

de que os agentes possuem conhecimento prático e, teoricamente, estão mais preparados para 

exercer suas atividades e há o risco de estes privilegiarem seus interesses na tomada de 

decisão. Tanto o principal quanto os agentes também se relacionam com stakeholders, ou 

seja, as outras partes interessadas como fornecedores, clientes, instituições de fiscalização e 

controle público (NARDES, 2016). 

 No setor público, os delegados encontram maiores dificuldades para a realização 

plena das tarefas, por muitas vezes não é possível realizar o projeto inicial em sua totalidade e 

a burocracia, em alguns casos excessiva, acaba ocasionando paradas no fluxo de processos 

(NARDES, 2016). 



21 

 

A delegação de atividades deve ser planejada e estruturada para que o fluxo de 

processos seja executado como se deseja e monitorado evitando que se distancie do planejado 

por meio do cumprimento de regras, os possíveis riscos e falhas durante a execução devem ser 

previstos e as soluções apontadas previamente buscando mitigar os possíveis impactos. Prazos 

e recursos disponíveis, além da complexidade de execução e competência exigida para cada 

tarefa também devem ser relacionados (NARDES, 2016). 

Diferentes pontos de vista são importantes para o estudo da Governança no setor 

público, que pode ser analisada sob quatro perspectivas de observação sendo elas: sociedade e 

estado, entes federativos, esferas de poder e políticas públicas e, atividades 

intraorganizacionais (BRASIL. TCU, 2014). 

De acordo com a definição de qual a perspectiva adequada para a análise, é possível 

mensurar os impactos causados. Vale ressaltar que as perspectivas são dependentes umas das 

outras e as diferentes estruturas organizacionais influenciam nos resultados que podem ser 

internos ou se estender a outras organizações, e neste caso é essencial realizar o planejamento 

estratégico considerando as implicações e a relação com outros fatores (BRASIL. TCU, 

2014). A Figura 2, a seguir, representa esta relação entre as perspectivas. 

Figura 1 - Relação entre as perspectivas de observação da Governança Pública 

 

Fonte: BRASIL.TCU, 2014. 
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A perspectiva sociedade e Estado utiliza-se da Constituição Federativa para definir 

regras e normativas para gestão de assuntos de interesse do Estado. O foco é que a 

Governança com foco no desenvolvimento social atenda as demandas da população e que o 

interesse da sociedade como “principal” se sobreponha ao interesse dos agentes públicos 

(BRASIL. TCU, 2014). 

Entes federativos, esferas de poder e políticas públicas estão ligados ao 

relacionamento entre governo e sociedade e seus impactos nas políticas públicas, ou seja, a 

capacidade de gerar resultados que devem estar de acordo com as necessidades da sociedade. 

O papel de órgãos e entidades é garantir que cada organização siga os princípios estabelecidos 

para o desenvolvimento da governança e que estes sejam condizentes com o interesse público 

(BRASIL. TCU, 2014).  

Tais princípios são aplicáveis a organizações públicas ou privadas e em algumas 

situações é necessário realizar algumas adaptações para que suas particularidades sejam 

abrangidas por este conceito (IFAC, 2001). Os princípios adotados para esta pesquisa são 

baseados em transparência, equidade e prestação de contas. 

A transparência (oppenness) é a iniciativa de divulgar informações não apenas por 

uma obrigação legal, esta atitude transmite confiança nas relações tanto internas quanto 

externas. As informações devem estar disponíveis e de fácil acesso para as partes interessadas 

(BRASIL. TCU, 2014; NASCIMENTO E AGUIAR, 2015). Estar aberto à comunicação com 

as partes interessadas e dispor as informações necessárias influencia para tomadas de decisões 

mais precisas e atitudes mais eficazes que fazem com que a organização se mantenha 

sustentável (IFAC, 2001). 

A equidade (integrity) é o princípio que busca promover a igualdade, indica que todas 

as partes interessadas devem receber o mesmo tratamento de maneira justa. A equidade, ou 

integridade deve ocorrer tanto nas negociações e nos processos decisórios quanto na 

apresentação de informações referentes à utilização de recursos, relatórios financeiros e 

relatórios de desempenho organizacional. A integridade dos agentes públicos está diretamente 

refletida na reputação do órgão público do qual ele faz parte (BRASIL. TCU, 2014; 

NASCIMENTO E AGUIAR, 2015; IFAC, 2001). 

A Prestação de contas (accountability) consiste na responsabilidade de prestação de 

contas. Esta prestação não se restringe apenas a questões financeiras, envolve também fatores 

intangíveis que geram valor para a organização (BRASIL. TCU, 2014; NASCIMENTO E 
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AGUIAR, 2015). Os agentes públicos são responsáveis pelos seus atos e o risco envolvido 

nas tomadas de decisão inerentes à sua função e devem estar sujeitos a procedimentos de 

auditorias e controle interno (IFAC, 2001). 

A perspectiva das atividades intraorganizacionais, utilizada neste estudo, analisa do 

ponto de vista interno as relações, estruturas e processos, além do uso de recursos e, como 

estas variáveis influenciam no alcance dos objetivos. As funções de governança (direção, 

controle e monitoramento) são consideradas nesta análise, cada função reflete os princípios de 

governança (BRASIL. TCU, 2014). 

A função direção indica que os objetivos organizacionais devem estar alinhados aos 

objetivos das partes interessadas. O controle deve ser garantido pelo sistema de gestão de 

riscos, devendo ser adotadas medidas eficazes com resultados que possam ser mensurados. 

Monitoramento inclui acompanhamento de resultados, o desempenho organizacional e, o 

cumprimento das metas pré-estabelecidas de acordo com exigências das partes interessadas 

(BRASIL. TCU, 2014; IFAC, 2001). 

A abordagem teórica de Governança (BRASIL. TCU, 2014) indica ainda que as três 

funções da governança supracitadas devem estar alinhadas com três principais mecanismos 

que podem ser utilizados em qualquer perspectiva de observação das organizações, são eles: 

liderança, estratégia e controle.  

 Liderança é um fator chave para a boa Governança, pois trata de um conjunto de ações 

executadas para que se alcancem os objetivos propostos no planejamento estratégico. Integra 

todo o aprendizado das pessoas e suas competências no trabalho de equipe, propõe regras de 

comportamento a serem seguidas, e constrói um modelo de liderança organizacional para 

delegação de funções, que junto com o sistema de governança, controla a atuação dos agentes 

envolvidos (NARDES, 2016). 

A estratégia envolve aspectos internos e externos à organização para definição de 

objetivos. Para que isto ocorra é necessário: Alinhar objetivos e manter um bom 

relacionamento com as partes interessadas, definir uma estratégia organizacional para obter 

melhores resultados, Alinhamento transorganizacional para que todos os órgãos e entidades 

envolvidas na aplicação de políticas públicas estejam trabalhando com os mesmos objetivos 

(BRASIL. TCU, 2014). 

O controle ocorre por meio da gestão de riscos e controle interno, da auditoria interna 

e da accountability e transparência. Os agentes públicos devem priorizar a transparência das 
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contas e avaliação de riscos para agregar valor as suas operações e tomar decisões acertadas 

prevendo os riscos e seus impactos nas operações (BRASIL. TCU, 2014). 

Cada um dos mecanismos de governança está relacionado com uma série de 

componentes que possibilitam o resultado desejado, a Figura 2, a seguir apresenta como os 

mecanismos e seus componentes se relacionam. 

Figura 2 – Componentes dos mecanismos de governança 

 

Fonte: BRASIL. TCU, 2014. 

Os mecanismos liderança, estratégia e controle apresentados na figura 3 com 
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Com mecanismos e componentes alinhados, o resultado esperado é que as orientações dadas 

pelos ocupantes dos cargos de níveis estratégicos influenciem as ações dos níveis 

GOVERNANÇA EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Liderança 

L1  

Pessoas e 
Competências 

L2  

Princípios e 
Comportamentos 

L3 

 Liderança 
Organizacional 

L4  

Sistema de 
Governança 

Estratégia 

 E1  

Relacionamento 
com partes 
interessadas 

E2  

Estratégia 
Organizacional 

E3  

Alinhamento 
Transorganizacional 

Controle 

C1  

Gestão de Riscos e 
Controle Interno 

C2 

 Auditoria Interna 

C3  

Accountability e 
Transparência 



25 

 

operacionais (BRASIL. TCU, 2014). Cada componente tem sua parcela de contribuição neste 

processo, o Quadro 2, a seguir, apresenta caracterização e breve descrição de cada um deles. 

Quadro 2 – Descrição dos componentes dos Mecanismos de Governança 

Mecanismos Componentes Descrição 

Liderança 

L1 - Pessoas e  

Competências 

Para atingir os resultados desejados é necessário que os profissionais 

possuam as competências para exercer suas funções, principalmente 

os cargos de alto nível hierárquico; 

L2- Princípios e  

Comportamentos 

Além das competências é necessário que a alta Administração esteja 

cumprindo com os padrões de integridade, conduta ética e 

obedecimento de legislações aplicáveis; 

L3- Liderança  

Organizacional 

É um sistema de liderança que distribui as funções entre os setores de 

acordo com as competências de cada gestor; 

L4- Sistema de  

Governança 

É a maneira como os envolvidos atuam para obter a boa governança. 

Deve envolver avaliação, direcionamento e monitoramento. 

Estratégia 

E1- Relacionamento 

com partes 

interessadas 

A governança deve promover o alinhamento entre as ações da 

organização e objetivos dos interessados para maior eficiência dos 

serviços prestados; 

E2- Estratégia 

Organizacional 

O planejamento de ações, objetivos, e uso de ferramentas para 

satisfação do público interessado, ou seja, os cidadãos; 

E3- Alinhamento 

Transorganizacional 

As políticas adotadas devem atender aos interesses internos, e dos 

atores envolvidos sejam eles políticos, administrativos ou 

econômicos ou sociais; 

Controle 

C1- Gestão de riscos 

e Controle Interno: 
É a ferramenta utilizada para lidar com os riscos, mantendo sempre 

os níveis definidos como aceitáveis para a organização; 

C2- Auditoria Interna É uma atividade independente que avalia a eficácia dos processos de 

controle, gestão de risco e governança; 

C3- Accountability e 

Transparência 

Trata da prestação de contas realizada pelos membros da alta 

administração não se restringe apenas ao desempenho financeiro. 

Fonte: elaborado a partir de BRASIL. TCU, 2014 

 Por esta pesquisa se tratar de uma perspectiva intraorganizacional, o componente 

Liderança se torna o mais próximo dos objetivos organizacionais do setor analisado e os itens 

L1- Pessoas e competências e L4- Sistema de Governança estão diretamente relacionados aos 

dois objetivos dos quais decorrem o planejamento estratégico da SGEP, são eles: Maximizar a 

governança da gestão de pessoas e Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Partindo da observação da função de cada setor no processo de governança é imprescindível 

que as práticas estejam de acordo com o que indicam os componentes e que cada um dos 

envolvidos cumpra com sua respectiva função.  
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2.3 BALANCED SCORECARD – BSC 

 

Rodrigues (2015) afirma que o Balanced Scorecard – BSC foi desenvolvido com o 

objetivo de suprir necessidades organizacionais que os métodos dos anos 90 não eram capazes 

de atender. Considerando apenas indicadores financeiros, não era possível mensurar a 

dimensão estratégica das organizações, pois não é possível gerenciar os aspectos que não são 

mensurados e por este motivo é importante considerar as perspectivas apontadas no BSC que 

envolvem aspectos tangíveis e intangíveis. 

O Balanced Scorecard correlaciona indicadores de metas com indicadores de 

desempenho, é possível utilizar a situação do momento presente para prever possibilidade de 

atingir os objetivos no futuro. A leitura destes resultados é simples, facilitando o 

entendimento de todos os envolvidos (RODRIGUES, 2015). O balanceamento ocorre como 

equilíbrio das quatro perspectivas que influenciam diretamente o desempenho organizacional. 

O scorecard é uma representação dos resultados (FÉLIX et. al., 2011). 

O BSC surgiu da junção de outros métodos de avaliação de desempenho, de melhoria 

contínua, de medidas financeiras, de qualidade de produção e desenvolvimento de novos 

produtos. É uma ferramenta completa que oferece suporte à tomada de decisão em todas as 

fases dos processos sejam eles a curto ou longo prazo, pois considera passado presente e 

futuro em suas medições (FÉLIX et. al., 2011). 

O BSC possui uma característica de adaptação que facilita a aplicação e adequação 

conforme as necessidades da organização. Em um órgão público a estratégia organizacional 

não tem lucro financeiro como foco principal, outras perspectivas devem ser analisadas. O 

BSC pode também ser utilizado como ferramenta de feedback evidenciando os pontos a serem 

corrigidos, tornando-se essencial para o planejamento (RODRIGUES, 2015). 

Cada organização define os critérios e perspectivas a serem aplicados. Os critérios 

para a definição de quais perspectivas serão adotadas estão diretamente relacionados com os 

objetivos organizacionais, pois funciona como uma relação de causa e efeito (MARTINS E 

MARINI, 2010). Kaplan e Norton (1997) apud Carneiro (2010) indicam quatro perspectivas 

de avaliação deste instrumento: financeiras, clientes, processos internos e inovação e 

aprendizagem. As perspectivas são interdependentes e estão descritas no Quadro 3 a seguir: 
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Quadro 3 – Perspectivas do BSC 

Perspectivas Descrição 

Financeira 

Apontam os resultados por meio de indicadores financeiros, indicam também se houve 

redução de custos e melhoria dos resultados em geral. É utilizada tanto no setor público 

quanto privado; 

Cliente 

Identifica a percepção do valor da organização do ponto de vista do cliente considerando 

também sua satisfação e fidelização. Deve considerar todos os grupos de clientes 

envolvidos o que dificulta sua aplicação no setor público; 

Processos  

Internos 

Analisa os resultados das perspectivas financeiras e de clientes gerando como resultados 

os processos internos que precisam ser melhorados para que se alcance melhores 

resultados financeiros e em relação aos clientes; 

Inovação e 

aprendizagem 

Envolve as capacidades físicas, tecnológicas, financeiras, de recursos humanos e de 

procedimentos adotados pela organização.  A combinação destes fatores é o que define os 

resultados. Deste ponto de vista é possível indicar quais mudanças devem ser adotadas 

Fonte: elaborado a partir de Carneiro (2010). 

O BSC, a exemplo de outras metodologias, foi desenvolvido para atender as 

instituições privadas, com a evolução dos modelos de gestão passou a ser utilizado no setor 

público, para tanto alguns ajustes se fizeram necessários. Em geral, no setor público, a 

perspectiva financeira, por exemplo, geralmente é substituída pela perspectiva sociedade 

(MARTINS E MARINI, 2010). Félix et. al. (2011) afirmam que o valor de uma organização 

privada pode ser mensurado por seus índices financeiros enquanto para o setor público o que 

deve ser considerado é o grau de satisfação dos clientes. 

Em resumo, Carneiro (2010) indica três principais elementos que compõem o BSC, 

sendo eles: medidas, gerenciamento estratégico e comunicação. Este instrumento avalia a 

situação da organização e indica quais os pontos que precisam de melhoria, tais mudanças são 

fundamentais para que se alcance os objetivos definidos no Planejamento Estratégico, vale 

ressaltar que o envolvimento dos colaboradores é um fator essencial para o sucesso 

organizacional. 

O BSC permite que a organização tenha uma visão sistêmica do seu desempenho, 

alinhamento e estratégia. Envolve todos os níveis organizacionais (do estratégico ao 

operacional) e permite que outras atividades da organização também sejam contempladas 

como, por exemplo, responsabilidade ambiental e social (MARTINS E MARINI, 2010). Félix 

et. al., (2011) apud Kaplan e Northon (2000) afirmam que o sucesso organizacional ocorre 

devido à maximização de resultados. A execução da estratégia também está diretamente 

relacionada com o sucesso organizacional.  
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Kaplan e Norton (2004) apresentam o mapa estratégico do Balanced Scorecardque e a 

representação da relação entre a estratégia planejada e sua execução, demonstrando causas e 

efeitos dos processos envolvidos de acordo com as quatro perspectivas do BSC. Esse mapa 

permite uma visualização ampla de todas as perspectivas e seus objetivos e, ainda, demonstra 

como cada perspectiva contribui para o alcance destes objetivos gerando valor para clientes 

internos e externos e facilitando o monitoramento dos indicadores do BSC. 

Conforme mencionado acima, as perspectivas podem ser adaptadas de acordo com a 

organização em que é aplicado o Balanced Scorecard. Para a Figura 3, adotaram-se as 

seguintes perspectivas: Perspectiva Financeira, Perspectiva do Cliente, Perspectiva de Visão 

Interna (Processos) e Perspectiva do Crescimento e aprendizado. 

Figura 3– Mapa Estratégico do BSC 

 

Fonte: Kaplan e Norton (2004) 

A perspectiva Financeira envolve estratégias de produtividade e crescimento que 

gerem valor em longo prazo e agreguem valor aos clientes por meio da utilização de recursos 

com redução de custos. A Perspectiva do Cliente é a proposta de valor ao cliente, tornando os 

atributos de produtos e/ou serviços atraentes e construindo um relacionamento com o cliente, 

a preservação da imagem da organização é um item importante desta perspectiva. A 

perspectiva da Visão Interna abrange os processos internos da organização como: processos 
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de gestão operacional, processos de gestão de clientes, processos de gestão de inovação e 

processos regulatórios e sociais. A Perspectiva do Crescimento e aprendizado considera o 

capital humano, capital de conhecimento e capital organizacional. 

 

2.4 SÍNTESE DAS ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

Nesta seção, apresentaram-se os conceitos e as teorias relacionados à Governança com 

foco na Governança na administração pública, os tipos de governança, mecanismos de 

governança além da ferramenta Balanced Scorecard e suas perspectivas. No quadro 4, 

encontra-se a síntese das teorias, abordagens e os principais autores considerados no 

referencial teórico. 

Quadro 4– Síntese das teorias abordadas 

Teorias Abordagens Autores 

Conceito de  

Governança 

Uma mudança na estrutura das organizações que indica a 

capacidade que os gestores possuem de avaliar, direcionar e 

monitorar suas atividades para determinado objetivo. Não se limita 

a ser apenas um conjunto de regras e princípios a serem seguidos. 

Seu conceito é amplo e flexível abrangendo as mais diversas 

configurações organizacionais.  

BRASIL. TCU 

(2014); 

Nardes (2016);  

Rossetti (2012) 

Tipos de  

Governança 

1- Governança Corporativa: o conceito original de governança é 

aplicável a organizações públicas e privadas; 2- Governança 

Global: formada pelo conjunto de entidades, organizações ou 

órgãos públicos unidos para garantir a solução do conflito de 

interesses e; 3- Governança Pública: a capacidade do Estado para 

o atendimento dos anseios dos cidadãos.  

BRASIL. TCU 

(2014); 

Nardes (2016);  

Governança na 

administração 

pública 

A Governança na gestão pública começa a surgir a partir do 

momento em que a burocracia foi substituída por modelos com 

características mais democráticas. Alguns autores consideram que a 

Governança pública já se caracteriza como medida inovadora, 

enquanto outros defendem a teoria de que é necessário que o setor 

público esteja aberto às inovações. 

Ronconi (2011);  

Dias e Cario (2011); 

Paula (2005);  

Martins e Marini 

(2010) 

 

Teoria da  

Agência 

Semelhante ao processo de separação entre propriedade e gestão 

que ocorre na Teoria da Agência onde os proprietários passavam o 

controle de suas propriedades para gestores especializados ocorre 

na Administração pública, os gestores públicos estão incumbidos 

de tomar decisões em nome da sociedade seguindo princípios e 

regramentos instituídos pela governança. 

BRASIL. TCU 

(2014); 

Nardes (2016);  

Rossetti (2012) 

Princípios de 

Governança 

A transparência é a iniciativa de divulgar informações para as 

partes interessadas. A equidade é o princípio que busca promover a 

igualdade, tratando todos de maneira justa. A accountability é 

prestação de contas, esta prestação envolve também fatores 

intangíveis que geram valor para a organização.  

BRASIL. TCU 

(2014);  

Nascimento e 

Aguiar (2015). 

 

 

(continua) 
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(continuação) 

 

Teorias Abordagens Autores 

Mecanismos de 

Governança  

Liderança trata de um conjunto de ações executadas para que se 

alcancem os objetivos propostos no planejamento estratégico. A 

estratégia envolve aspectos internos e externos à organização para 

definição de objetivos. O controle ocorre por meio da gestão de 

riscos e controle interno, da auditoria interna, da accountability e 

transparência.  

BRASIL. TCU 

(2014); 

Nardes (2016); 

Balanced 

 Scorecard 

O BSC foi criado para suprir necessidades organizacionais e 

mensurar a dimensão estratégica das organizações com enfoque em 

quatro dimensões. Estas deverão estar equilibradas para um bom 

desempenho apresentado por meio do Scorecard. Sua aplicação é 

simples e de fácil entendimento. 

Martins e Marini 

(2010); 

Rodrigues (2015); 

Carneiro (2010); 

Félix et. Al. (2011) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A construção do referencial teórico se concentrou nas abordagens dos autores citados 

com a finalidade de reunir preceitos teóricos que dessem suporte ao desenvolvimento da 

pesquisa bem como buscar respostas ao problema de pesquisa, compreender a justificativa e 

atingir os objetivos propostos. Na próxima seção, serão relacionados os procedimentos e 

técnicas metodológicas utilizadas na elaboração deste trabalho. 
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3. METODOLOGIA 

 

Nesta seção, será apresentada a metodologia que direcionou esta pesquisa incluindo 

ferramentas, métodos e técnicas utilizadas para que os objetivos pudessem ser atingidos. A 

metodologia consiste na aplicação de métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a 

resposta aos objetivos e problemas de pesquisa. Método pode ser definido como o meio para 

se atingir o conhecimento científico e não é possível afirmar que existe um único método ou 

uma única maneira de se atingir os objetivos, pois cada pesquisa demanda combinações 

diferentes de métodos e ferramentas de pesquisa (PRODANOV, 2013). 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Pesquisa pode ser considerada a busca por resoluções de problemas por meio de 

procedimentos científicos. É um processo que envolve desde o planejamento de ações à 

fabricação de conhecimento que inicia com uma situação que depende de novas informações 

até então desconhecidas pelo pesquisador (PRODANOV, 2013). 

A presente pesquisa, denominada monográfica, de acordo com Prodanov (2013), 

busca conhecer o problema de uma maneira ampla por meio de estudo bibliográfico e de 

outros casos que se relacionam com o fenômeno estudado. O autor indica que para satisfazer 

as exigências deste tipo de pesquisa se empregam vários métodos.  

Desta forma, esta pesquisa se classifica quanto ao objeto como um Estudo de Caso no 

qual é efetuada uma análise detalhada, concentrando recursos colhidos em termos de 

informação, conhecimento e dados na pesquisa qualitativa. O Estudo de Caso é a prática de 

pesquisa usual em Administração, e requer análise detalhada dos fatos, situação ou problema 

pendente de solução no campo técnico ou científico (OLIVEIRA, 2011). 

Comum aos estudos de caso o objetivo da pesquisa é descritivo, pois o pesquisador 

apresenta informações colhidas em análise documental o que serve como base para uma 

análise fiel aos fatos e fenômenos estudados (GERHARDT E SILVEIRA, 2009).  O objetivo 

descritivo permite exatidão nas informações, pois apresenta o cenário real em que os fatos 

acontecem e exige que o pesquisador tenha conhecimento prévio sobre o tema abordado 

(OLIVEIRA, 2011). 
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Tem abordagem qualitativa, pois prioriza a compreensão do universo estudado; os 

métodos aplicados não quantificam valores ao analisar os fatos. Enfatiza a interpretação do 

objeto em seu contexto, várias fontes de dados podem ser consultadas e o pesquisador se 

aproxima do fenômeno e interpreta as informações de maneira subjetiva (GERHARDT E 

SILVEIRA, 2009).  

A partir desta classificação, foram definidos os procedimentos metodológicos, os quais 

se encontram no Quadro 5. 

Quadro 5– Procedimentos Metodológicos da pesquisa. 

Procedimentos Descrição dos procedimentos 

Revisão 

Bibliográfica 

É realizada a partir de fontes secundárias, a pesquisa é feita em dados públicos e 

permite ao pesquisador entrar em contato direto com o universo pesquisado, conhecer 

soluções para problemas antigos ou propor soluções para problemas ainda não 

resolvidos; (LAKATOS E MARCONI, 2003) 

Pesquisa de campo 

É a observação realizada no próprio local onde os eventos ocorrem, depende de uma 

prévia revisão bibliográfica que servirá como base para compreender o tema em 

questão e buscar soluções para os problemas apontados. Envolve técnicas de pesquisa 

e análise de dados. (LAKATOS E MARCONI, 2003) 

Entrevista  

Na entrevista, são obtidas informações necessárias para o desenvolvimento da 

pesquisa.  A coleta dos dados ocorre por meio da realização de uma entrevista 

estruturada com o gestor responsável pela Secretaria de Gestão de Pessoas do órgão 

em estudo. 

Estudo de Caso 

 Este método concentra recursos colhidos no cenário investigado, como dados e 

informações. O fenômeno é estudado no ambiente onde ocorre, e os envolvidos 

podem ser considerados pelos relatos colhidos, não se fazendo necessário efetuar 

comparações com outros casos. (OLIVEIRA, 2011) 

Análise dos 

resultados 

Depois de realizada a coleta de dados, é necessário tratar os dados e analisá-los. Entre 

as diversas formas de análise foi escolhida a análise qualitativa, considerada a mais 

adequada para esta pesquisa. Para representar estes resultados serão ilustrados 

fluxogramas e quadros explicativos. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Os procedimentos acima mencionados permitiram o desenvolvimento da pesquisa e 

constituem uma parte importante de sua estrutura. Após definidos os problemas de pesquisa, 

objetivos gerais e específicos e apresentado o referencial teórico, a fase da metodologia 

apresenta o direcionamento para a solução do problema e alcance dos objetivos. 

 

3.2 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 Esta pesquisa está dividida em cinco seções, iniciando pela introdução na qual consta 

a contextualização do problema, os objetivos e a justificativa, seguida pelo referencial teórico 
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com as abordagens sobre governança na administração pública e mecanismos de governança. 

A metodologia aborda a classificação da pesquisa, os procedimentos e instrumento para coleta 

de dados. A quarta seção apresenta os resultados encontrados descritos obedecendo à ordem 

dos objetivos específicos, e seguida, na última seção, tem-se as considerações finais. A 

estrutura mencionada acima está representada na Figura 1. 

Figura 4 – Estrutura da Monografia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Introdução 

Referencial 

Teórico 

Metodologia da 

pesquisa 

Resultados e 

discussão 

Considerações 

Finais 

Problematização 

 

Instrumento para 

coleta de dados 

Governança Pública 

Resultado do 

objetivo 2 

 

Mecanismos de 

governança 

Balanced Scorecard 

Classificação da 

pesquisa 

Procedimentos 

Metodológicos 

Resultado do 

objetivo 3 

 

Resultado do 

objetivo 1 

Objetivos 

  

Justificativa 
  

Síntese dos 

elementos 

Resolução do 

problema 

Resolução dos 

objetivos 



34 

 

3.3 O CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO 

 

Para esta pesquisa, o universo pesquisado compreendeu a Secretaria de Gestão de 

Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho. Com sede em Porto Velho/RO (com jurisdição 

nos Estados de Rondônia e Acre), o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14, 

criado em 28 de novembro de 1986 pela Lei n. 7.523/1986, é um órgão do Poder judiciário da 

Administração Pública Direta do Governo Federal.  

O foco da pesquisa será a Secretaria de Gestão de Pessoas – SGEP, este setor foi 

escolhido por critérios intencionais, considerando que utiliza os princípios e os mecanismos 

de Governança Pública em suas divisões, como também, pela facilidade de acesso aos dados 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa. A seguir, apresenta-se a estrutura com 

destaque ao organograma da Secretaria, os componentes organizacionais, considerando os 

aspectos voltados ao quadro de pessoal, identidade organizacional, diretrizes estratégicas e 

normalização. 

Figura 5–Organograma da SGEP 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Atualmente, o quadro de pessoal da SGEP conta com 38 servidores na modalidade 

presencial, 1 servidora na modalidade de teletrabalho e 9 estagiários distribuídos em 10 

seções. Esta lotação ainda está abaixo da ideal, que deveria ser de 42 pessoas. Todos os 
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servidores da modalidade presencial e estagiários exercem suas atividades no edifício-sede do 

tribunal. (BRASIL.TRT-14, 2016) 

A Identidade Organizacional representa a forma como o setor é visualizado por seus 

membros, é uma representação de sua razão de existir e deve estar alinhada com a identidade 

da organização. É composta pelos elementos: Missão, Visão e Valores.  A seguir, no Quadro 

6 são apresentadas a missão, a visão e os valores da SGEP. 

Quadro 6– Identidade Organizacional da SGEP. 

Missão 

“Promover de forma continuada e humanizada a gestão de pessoas como a principal força para 

o alcance da missão institucional, cuidando da qualidade de vida dos servidores e magistrados, 

ativos, inativos e pensionistas. ” 

Visão  
“Consolidar-se perante o Tribunal e a sociedade como modelo de gestão comprometida com o 

atendimento, a qualidade de vida, o desenvolvimento e a valorização das pessoas. ” 

Valores 

Acessibilidade, cooperação, ética, transparência, comprometimento, respeito, responsabilidade, 

espírito de equipe, gestão participativa, impessoalidade, proatividade, consciência sustentável, 

aprendizagem e conhecimento, responsabilidade social, eficiência, valorização das pessoas, 

qualidade de vida 

Fonte: Fonte: BRASIL.TRT-14, 2016 

A identidade organizacional é um fator importante para que sejam definidas as 

diretrizes estratégicas. A missão representa a razão de existir do setor; a visão indica os 

objetivos, que serão buscados e como o setor se apresenta; os valores apresentam a maneira 

como o setor consolida suas relações e quais princípios regem essas relações. Os valores 

impessoalidade e transparência estão diretamente relacionados aos princípios de governança 

equidade e transparência. 

As diretrizes estratégicas da SGEP são definidas buscando atingir dois objetivos 

presentes no planejamento estratégico do TRT14, são eles: Maximizar a governança de gestão 

de pessoas e promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para atingir esses dois 

objetivos, foi realizado o Desdobramento da Estratégia pelo qual são definidos outros 

objetivos que colaborem para o resultado final, buscando atender perspectivas de clientes, de 

processos internos e de recursos. 

A Figura 6 apresenta a representação das diretrizes estratégicas da SGEP. 

 

 

 



36 

 

 
Figura 6 - Mapa de contribuição da SGEP para o Planejamento Estratégico do TRT-14 

 

Fonte: BRASIL.TRT-14, 2016 

O desdobramento estratégico da SGEP do TRT-14 é uma iniciativa de alinhar as ações 

desenvolvidas no setor ao Plano Estratégico da organização. Sua função além da identificação 

de gaps (disparidades) e práticas não adotadas no setor é influenciar na contribuição dos 

servidores para a o alcance de metas da instituição.  

Para a construção desse desdobramento, foi necessária a participação efetiva dos 

servidores que acompanharam desde a elaboração da sua Identidade Organizacional e do 

Diagnóstico Ambiental, além da definição de Missão, Visão e Valores, a partir da análise dos 

ambientes interno e externo por meio da metodologia FOFA (Forças, Fraquezas, Ameaças e 

Oportunidades). A metodologia utilizada para análise dos resultados foi o Balanced 

Scorecard (indicadores de desempenho balanceados), que permite converter a estratégia em 

ações e realizar o controle da execução (BRASIL. TRT-14, 2016). 
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3.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 Na primeira fase desta pesquisa, realizou-se uma análise documental com base no 

relatório Desdobramento Estratégico da Gestão de Pessoas, Documentos relacionadas à 

Gestão por Competências no TRT-14, (Portaria GP nº 2102/2014, Portaria GP nº 1359/2013, 

Resolução nº 092/2012, CSJT), Manual de Gestão de Processos de Trabalho (Portaria n. 

0800/2017 - Institui a metodologia de gestão de processos de trabalho no âmbito do TRT da 

14ª Região). Portaria n. 1147/2017 - Aprovação do Manual de Gerenciamento de Processos de 

Trabalho), o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal (DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994), o Código de Ética dos 

Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Portaria nº 0379, de 13 de 

fevereiro de 2003) , Regulamento Geral de Secretarias do Tribunal Regional do Trabalho da 

14ª Região (Resolução Administrativa n° 94, de 19 de outubro de 2010),  Política de Gestão 

de Riscos no TRT14 (Portaria GP n. 0896, de 25 de maio de 2017),  Resolução do Conselho 

Nacional de Justiça sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder 

Judiciário (Resolução nº 240, de 09/09/2016) e Resolução do Conselho Nacional de Justiça 

que trata dos direitos das pessoas com deficiência (Resolução Nº 230 de 22/06/2016). Tais 

documentos permitiram levantar características do setor a serem consideradas como objetivos, 

projetos e indicadores, além das diretrizes estratégicas e identidade organizacional. 

Na segunda fase, foi efetuada uma entrevista profunda com roteiro estruturado para 

coleta das informações com o gestor principal da secretaria. De acordo com Prodanov (2013) 

a entrevista é uma técnica de levantamento de dados em sua fonte primária, o roteiro pode ser 

previamente definido ou não, de acordo com as necessidades de cada autor.  

 Entre as vantagens de se utilizar a entrevista estão incluídos: maior facilidade de 

compreensão por meio do entrevistado, permite a obtenção de informações e dados relevantes 

e que não se encontrem em fontes documentais, permite o confronto de informações. As 

principais desvantagens são: possível influência do entrevistado o que pode comprometer o 

resultado, o entrevistado pode ocultar algumas informações e dados importantes, pode ser de 

difícil aplicação (LAKATOS E MARCONI, 2003). 

 A entrevista permite ainda que o entrevistador possa observar aspectos não verbais. 

Para a aplicação, as entrevistas podem ser estruturadas, não estruturadas ou semiestruturadas. 

Para esta pesquisa, será utilizado o modelo estruturado em que as perguntas são definidas 
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previamente com a intenção de abordar todos os assuntos que se deseja obter respostas 

(LAKATOS E MARCONI, 2003). 

A entrevista foi realizada utilizando as perguntas efetuadas no roteiro, as quais foram 

divididas em três blocos de forma a obter do entrevistado os dados e informações sobre as 

variáveis principais dos mecanismos de governança considerados nesta pesquisa - Liderança, 

Estratégia e Controle. Durante a entrevista, foram realizadas anotações para registrar a 

opinião do entrevistado. A figura 7 apresenta o esquema de elaboração do roteiro. 

Figura 7– Esquema para elaboração do roteiro de entrevista e análise dos dados 

 

Fonte: adaptado de BRASIL.TCU, 2014. 

Após a aplicação das questões, os dados obtidos por meio das respostas da entrevista 

foram transcritos e analisados com base nas premissas da análise de conteúdo utilizando como 

categorias de análise os mecanismos de governança: liderança, estratégia e controle. Após a 

análise, os resultados foram organizados em quadros explicativos na composição dos 

resultados, favorecendo a discussão com a matriz teórica proposta. 
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

  

Com base na matriz teórica apresentada, o órgão em estudo foi analisado de acordo 

com a perspectiva qualitativa. Os critérios para a elaboração das questões que buscam 

responder o problema de pesquisa e atender aos objetivos gerais e específicos foram baseados 

nos mecanismos de governança e suas práticas relacionadas. O Quadro 7 apresenta as 

definições de cada mecanismo consideradas para esta análise. 

Quadro 7 – Descrição dos Mecanismos e Componentes de Governança considerados na análise dos dados 

Mecanismos Descrição dos Mecanismos Componentes Princípios relacionados 

Liderança 

O conjunto de competências 

(conhecimentos, habilidades e 

atitudes) que os profissionais 

possuem influência nos 

resultados organizacionais. 

Além das competências é 

necessário que os 

funcionários principalmente 

os da alta administração 

(gestores) sigam 

determinados padrões de 

comportamento, valores 

éticos da organização e 

obedeçam a legislação.  

-Pessoas e competências: 
competências desejadas para 

os profissionais; 

-Princípios e 

comportamentos: padrões 

de integridade, conduta ética 

e obedecimento de 

legislações aplicáveis; 

-Liderança organizacional: 

distribuição das funções por 

competência; 

-Sistema de governança: 

deve envolver avaliação, 

direcionamento e 

monitoramento. 

A equidade (integrity) é o 

princípio que busca 

promover a igualdade, 

indica que todas as partes 

interessadas devem receber 

o mesmo tratamento de 

maneira justa.  

A integridade dos agentes 

públicos está diretamente 

refletida na reputação do 

órgão público do qual ele 

faz parte  

Estratégia 

A estratégia consiste na 

definição dos objetivos da 

organização que devem 

atender aos clientes internos e 

externos. O modelo de 

governança corporativa 

equilibra esta relação. Para 

atingir os objetivos propostos 

é necessário que se tenha os 

recursos (incluindo capital 

humano) e que sejam 

propostas metas, planos de 

ação e ferramentas para o 

acompanhamento destes 

resultados. 

-Relacionamento com 

partes interessadas: o 

alinhamento entre as ações 

da organização e objetivos 

dos interessados;  

-Estratégia organizacional: 
o planejamento de ações, 

objetivos, e uso de 

ferramentas para satisfação 

do público interessado, 

-Alinhamento 

transorganizacional: as 

políticas adotadas devem 

atender aos interesses 

internos, e dos atores 

envolvidos; 

A transparência 

(oppenness) indica que as 

informações devem estar 

disponíveis e de fácil acesso 

para as partes interessadas. 

Estar aberto à comunicação 

com as partes interessadas e 

dispor as informações 

necessárias influencia para 

tomadas de decisões mais 

precisas e atitudes mais 

eficazes que fazem com que 

a organização se mantenha 

sustentável. 

(continua) 
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(continuação) 

 

Mecanismos Descrição dos Mecanismos Componentes Princípios relacionados 

Controle 

Um dos principais itens de 

controle em uma organização 

é a gestão de riscos, ou seja, 

prever em sua estratégia 

quanto risco está disposto a 

aceitar na busca pelos 

resultados. Além da gestão de 

riscos, o controle também 

envolve a prestação de contas, 

do inglês accountability, que 

envolve a transparência nas 

relações sendo elas de 

natureza financeira ou não. 

Todos os fatores que gerem 

valor para a organização 

devem estar incluídos nesta 

prestação de contas. 

- Gestão de riscos e 

controle interno: é a 

ferramenta utilizada para 

gerir os riscos nos níveis 

definidos pela a 

organização; 

- Auditoria interna: avalia 

a eficácia dos processos de 

controle, gestão de risco e 

governança; 

- accountability e 

transparência: prestação de 

contas realizada pelos 

membros da alta 

administração que não se 

restringe apenas ao 

desempenho financeiro. 

A Prestação de contas 

(accountability) consiste na 

responsabilidade de 

prestação de contas. Esta 

prestação não se restringe 

apenas a questões 

financeiras, envolve também 

fatores intangíveis que 

geram valor para a 

organização. Os agentes que 

estão nos órgãos públicos 

são responsáveis por suas 

ações enquanto 

desempenham seus papéis 

estando sujeitos à auditorias 

e respondem por seus atos. 

Fonte: elaborado a partir de BRASIL.TCU, 2014; IFAC, 2001; Nascimento e Aguiar, 2015 

Bardin (2011) apresenta a análise de conteúdo como um instrumento para análise de 

entrevistas, esta técnica consiste em um conjunto de procedimentos a fim de realizar uma 

interpretação dos resultados por meio de indicadores, sejam estes qualitativos ou 

quantitativos. De uma maneira predominantemente empírica, este instrumento observa e 

analisa os fatos em três fases: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos 

resultados.  

Na pré-análise, ou fase de organização, é realizada a escolha dos documentos ou 

transcrição de entrevistas a serem analisadas e após esse contato com as informações são 

formulados objetivos e categorias de análise para que se obtenha o resultado esperado, caso 

seja necessário alterações podem ser realizadas em qualquer fase da análise. A exploração do 

material consiste na classificação dos dados de acordo com as categorias estabelecidas 

fazendo uma correlação das respostas com os objetivos da pesquisa sempre preservando o 

conteúdo da maneira como foi mencionado pelo entrevistado (BARDIN, 2011). 

O tratamento dos resultados envolve inferência e interpretação em que o pesquisador 

avalia os resultados brutos e com base nas causas e efeitos do fenômeno estudado o que 

propicia uma maior riqueza de detalhes não encontrada nos documentos previamente 

analisados. O sucesso dessa ferramenta depende diretamente de uma base teórica construída 

ao longo da pesquisa para a compreensão dos fatos. As inferências e interpretações realizadas 

pelo pesquisador poderão ser representadas por meio de diagramas e figuras (BARDIN, 

2011).  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, serão abordados os resultados da pesquisa para que seja possível 

demonstrar seus resultados. Cada subitem corresponde a um dos objetivos da pesquisa de 

modo a realizar uma análise e promover a discussão teórica diante dos resultados encontrados. 

 

4.1 OBJETIVOS, PROJETOS E INDICADORES DE RESULTADOS DA SGEP 

 

Para mensurar o desempenho da estratégia, foram formulados indicadores para cada 

um dos objetivos indicados no Desdobramento Estratégico da Gestão de Pessoas pela SGEP. 

Para esta pesquisa, foram considerados apenas os principais objetivos e as normatizações 

encontradas na pesquisa bibliográfica.  O Quadro 8 apresenta uma relação entre objetivos 

estratégicos, projetos planejados, indicadores de resultado e resultados de pesquisa 

bibliográfica. 

Quadro 8 –Principais objetivos, projetos, indicadores de resultados e normatizações adotados na SGEP 

Objetivos Projetos Indicadores Normas Relacionadas 

Promover o bem-

estar, a saúde, a 

qualidade de 

vida, a motivação 

e a valorização 

das pessoas. 

Pesquisa de 

satisfação com as 

ações de promoção 

de saúde, qualidade 

de vida e valorização 

de pessoas. 

Índice de satisfação 

com as ações de 

promoção de saúde, 

qualidade devida e 

valorização de 

pessoas. 

Art. 8, I da Resolução CNJ 240: 

“realizar, periodicamente, pesquisas 

com participação de magistrados e 

servidores, sem prejuízo de outros 

métodos de investigação, com o 

objetivo de fornecer subsídios para 

ações de melhoria no ambiente de 

trabalho.” 

Conscientizar e 

promover o Processo 

interno de seleção 

por competências 

Índice de funções 

comissionadas 

preenchidas por 

seleção interna por 

competência 

Durante esta pesquisa não foram 

encontradas normas ou legislações 

vigentes específicas sobre este Projeto, 

porém existe na organização o 

Programa de Gestão por competências. 

Garantir a todos 

o amplo e 

irrestrito acesso 

às dependências, 

aos serviços e às 

carreiras. 

Instituir Comissão 

Permanente de 

Acessibilidade e 

Inclusão 

Índice de 

atendimento às 

orientações da 

Resolução CNJ 230 

Art. 10 da Resolução CNJ 230: “Serão 

instituídas por cada Tribunal, no prazo 

máximo de 45 dias, Comissões 

Permanentes de Acessibilidade e 

Inclusão, ...” 

 (continua) 
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(continuação) 

Objetivos Projetos Indicadores Normas Relacionadas 

Fomentar a 

adoção de 

políticas, 

métodos e 

práticas visando 

a adequada 

gestão de 

pessoas. 

Instituir Comitê 

Gestor Local da 

Gestão de Pessoas e 

garantir seu 

funcionamento. 

Índice de adesão às 

melhores práticas em 

governança de gestão 

de pessoas 

Art. 10 da Resolução CNJ 240: “Os 

Tribunais devem instituir Comitê 

Gestor Local de Gestão de Pessoas, no 

prazo de90(noventa) dias...” 

Capacitação 

continuada dos 

titulares de funções e 

seus substitutos 

eventuais 

Índice de capacitação 

dos titulares e 

substitutos eventuais 

Durante esta pesquisa não foram 

encontradas normas ou legislações 

vigentes específicas sobre este Projeto, 

porém existe na organização o 

Programa LNT- Levantamento de 

Necessidades de Treinamento dos 

servidores. 

Promover a 

otimização dos 

processos de 

trabalho e a 

padronização de 

procedimentos. 

Definição dos 

processos críticos de 

trabalho e Atualizar 

manual de rotinas e 

procedimentos dos 

processos críticos de 

trabalho e 

disponibilizar ao 

público interno e 

externo 

Índice de 

mapeamento dos 

processos críticos de 

trabalho e Índice de 

manualização e 

divulgação dos 

processos críticos de 

trabalho 

 

Art. 1º da Portaria n. 0800/2017: 

“instituir a metodologia de gestão de 

processos de trabalho, no âmbito do 

TRT da 14ª Região, a qual deverá ser 

adotada como referencial para garantir 

a uniformidade na elaboração, 

execução e acompanhamento dos 

processos de trabalho deste regional.” 

Aprimorar a 

comunicação 

com o público 

interno e 

externo. 

 

Instituir grupos de 

discussão, presencial 

ou em ambiente 

virtual, para 

identificar problemas 

e propor ações de 

melhoria no 

ambiente de trabalho. 

Atualização 

periódica do portal 

institucional com as 

informações de 

responsabilidade da 

SGEP 

Art.8, II da Resolução CNJ 240:” 

instituir grupos de discussão de 

magistrados e servidores, com o 

objetivo de identificar problemas e 

propor ações de melhoria no ambiente 

de trabalho.” 

Garantir 

estruturas 

funcionais e 

quadro de 

pessoal com as 

competências 

necessárias para 

a execução da 

estratégia. 

Programa de 

capacitação mínima 

dos servidores da 

SGEP 

Índice de 

Capacitação mínima 

dos Servidores da 

SGEP 

Art. 30, parágrafo 5º da Resolução 

Administrativa n° 94, de 19 de outubro 

de 2010: “coordenar, em conjunto com 

a unidade de planejamento e com a 

escola judicial, programa de 

capacitação contínua de magistrados e 

servidores” 

Programa de 

avaliação do 

rendimento dos 

servidores 

capacitados  

Índice de 

Rendimento dos 

Servidores 

Capacitados 

 

Gerir o 

orçamento 

disponível para a 

SGEP de forma 

eficiente e eficaz. 

Gestão eficiente da 

disponibilidade 

orçamentária e 

financeira da SGEP 

Índice de execução 

do orçamento de 

Gestão de Pessoas 

 

Art. 30, parágrafo 14 da Resolução 

Administrativa n° 94, de 19 de outubro 

de 2010: “observar a legalidade das 

despesas com pessoal, estabelecidas 

pela Lei n. 101/2000 (LRF);” 

Garantir 

infraestrutura e 

sistemas 

adequados ao 

alcance dos 

objetivos 

definidos para a 

SGEP. 

Infraestrutura 

adequada e Manter 

softwares e 

hardwares modernos 

para maior eficiência 

 

Índice de Adequação 

das Instalações 

Físicas e Índice de 

Adequação dos 

Sistemas 

Administrativos da 

Gestão de Pessoas 

Durante esta pesquisa não foram 

encontradas normas ou legislações 

vigentes específicas sobre este Projeto 

Fonte: Adaptado de BRASIL. TRT-14, 2016. 
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Os resultados de cada um destes indicadores são inseridos no Sistema de Gestão 

Estratégica do Poder Judiciário – SIGEST, e acompanhados pela Assessoria de Planejamento 

e Desenvolvimento Institucional, sendo possível sua apresentação e análise nas Reuniões de 

Análise da Estratégia (RAEs) que ocorrem trimestralmente. (BRASIL. TRT-14, 2016). A 

execução desses projetos e consequentemente o atingimento dos objetivos resulta no alcance 

da estratégia proposta nas diretrizes do setor que resulta em atingimento de dois objetivos 

presentes nas diretrizes estratégicas do Tribunal no qual o setor está inserido. 

 

4.2 AÇÕES REALIZADAS PELA SGEP DO TRT-14 E OS MECANISMOS DE 

GOVERNANÇA 

 

Os tópicos a seguir são resultantes de pesquisa bibliográfica e respostas à entrevista. 

Os tópicos encontram-se na mesma sequência lógica em que foram realizadas as perguntas, 

distribuídas em três grupos de acordo com os mecanismos de governança: liderança, 

estratégia e controle e subdivididas de acordo com os componentes de cada mecanismo. 

 

4.2.1 Liderança 

 

 Nascimento e Aguiar (2015) afirmam que a qualidade dos serviços prestados pela 

organização é o resultado de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

membros da alta administração, ou seja, as pessoas que ocupam cargos de liderança. Além 

desses fatores, é imprescindível que os comportamentos destes estejam baseados em padrões 

éticos de conduta.  

O fator liderança é parte essencial para o alcance dos objetivos com eficácia, pois as 

pessoas que formam a organização e o consequente sucesso da organização dependem de 

como estas pessoas irão se comportar. De acordo com BRASIL.TCU (2014), os gestores são 

responsáveis pelos resultados obtidos em seu setor e por isso devem estar atentos ao controle, 

direção e monitoramento instituindo um sistema de governança. O sistema de governança diz 

respeito à maneira como os agentes envolvidos se organizam e interagem na busca por 

resultados. 

O Quadro 9 apresenta as questões e resultados referentes ao mecanismo Liderança.   
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Quadro 9 - Questões referentes ao mecanismo liderança 

Componente  Questões efetuadas Respostas do entrevistado Pesquisa Bibliográfica 

Pessoas e 

competências 

1- Os servidores, 

especialmente os que 

ocupam cargos de alto 

nível hierárquico, 

possuem capacitação 

adequada de acordo 

com a função que 

exercem? 

a cada biênio é realizada uma 

análise de demandas individuais e 

por setores com base em diversos 

fatores, incluindo: gestão de 

pessoas por competências, 

avaliações de desempenho, atas 

de correições, e o programa LNT- 

Levantamento de Necessidades de 

Treinamento. 

Durante esta pesquisa não 

foram encontradas normas 

ou legislações vigentes 

específicas sobre este 

Projeto, porém existe na 

organização o Programa 

LNT- Levantamento de 

Necessidades de 

Treinamento dos 

servidores. 

Princípios e 

comportamentos 

2- Existe a exigência 

formal do 

cumprimento de 

algum código de ética 

ou norma equivalente 

a ser seguida? 

Além de obedecer o Código de 

Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo 

Federal, existe um regulamento 

próprio do órgão , o Código de 

Ética dos Servidores do Tribunal 

Regional do Trabalho da 14ª 

Região o  

Código de Ética 

Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder 

Executivo Federal 

DECRETO Nº 1.171, DE 

22 DE JUNHO DE 

1994);Código de Ética dos 

Servidores do Tribunal 

Regional do Trabalho da 

14ª Região instituído pela 

Portaria nº 0379 de 13 de 

fevereiro de 2003 

Liderança 

organizacional 

3- As funções dos 

departamentos ou 

setores são 

distribuídas de acordo 

com as competências 

dos gestores 

responsáveis? Há um 

monitoramento do 

desempenho destas 

funções? 

A partir do momento que os 

novos servidores são aprovados 

via concurso e convocados seu 

perfil é avaliado para que a 

lotação destes seja a mais 

compatível com suas experiências 

e formação. Durante o período de 

estágio probatório é realizada uma 

avaliação funcional que ocorre a 

cada seis meses e após este 

período a avaliação passa a ser 

anual. Além desta avaliação é 

realizada a cada biênio uma 

avaliação dos gestores através do 

software GESCOM – Gestão por 

competências que analisa as 

competências (conhecimentos, 

habilidades, e atitudes) dos 

gestores , este software produz 

dados para que a EJUD – Escola 

Judicial faça um planejamento da 

demanda dos cursos . 

Gestão de Pessoas por 

Competências no Tribunal 

Regional do Trabalho da 

14ª Região (Portaria GP nº 

2102/2014, Portaria GP nº 

1359/2013) 

Diretrizes básicas para a 

implantação do modelo de 

Gestão de Pessoas por 

Competências no Âmbito 

da Justiça do Trabalho de 

primeiro e segundo graus ( 

Resolução nº 092/2012, 

CSJT) 

Regimento geral das 

Secretarias do TRT 14ª 

Região (Resolução 

Administrativa n° 94, de 

19 de outubro de 2010) 

Sistema de 

governança 

4- Existe na Secretaria 

de Gestão de Pessoas 

um sistema de 

governança*? Quais 

são as ações 

contempladas neste 

sistema?*Sistema de 

governança: é a maneira 
como os envolvidos atuam 

para obter a boa 

governança. Deve envolver 
avaliação, direcionamento e 

monitoramento. 

São realizadas reuniões periódicas 

para acompanhamento de 

resultados, vários softwares 

auxiliam este processo de 

monitoramento dos indicadores 

principalmente o SIGEST – 

Sistema de Gestão Estratégica da 

Justiça do Trabalho. 

Durante esta pesquisa não 

foram encontradas normas 

ou legislações vigentes 

específicas 

Fonte: elaborado a partir de BRASIL.TCU, 2014 
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 Quanto ao bloco de questões referentes ao mecanismo liderança, o entrevistado se 

mostrou familiaridade com o assunto. Os softwares mencionados são utilizados com 

frequência e fornecem dados importantes para a tomada de decisão. As ações e programas 

desenvolvidos contribuem para uma evolução no quesito pessoas e competências. Tanto 

líderes quando seus subordinados tendem a estar cada vez mais capacitados e aptos a exercer 

suas funções, as regras e normas de comportamento são de conhecimento dos colaboradores e, 

o sistema de governança aplicado contribui para o alcance dos objetivos organizacionais. 

 

4.2.2 Estratégia 

 

 BRASIL. TCU (2014) indica que os objetivos organizacionais dispostos no 

planejamento estratégico devem atender aos objetivos dos diversos atores que interagem com 

a organização sendo eles atores políticos, econômicos ou sociais. A estratégia deve envolver 

não apenas a organização, mas deve estar relacionada aos diversos stakeholders 

(interessados), que podem ser pessoas ou organizações.  

O Quadro 10, a seguir, apresenta as questões efetuadas e respostas do gestor sobre o 

mecanismo estratégia, além dos resultados encontrados na pesquisa bibliográfica. 

Quadro 10- Questões referentes ao mecanismo estratégia 

Componente Questões efetuadas Respostas do entrevistado Pesquisa Bibliográfica 

Relacionamento 

com partes 

interessadas 

5- Os programas e as 

ações implementados 

pelo setor atendem as 

partes interessadas? 

Os resultados esperados ao 

atingir os objetivos são: a 

prestação de serviços, 

celeridade, qualidade nos 

serviços prestados, 

diminuição do retrabalho e 

entrega efetiva de soluções 

para clientes internos e 

externos. 

Desdobramento 

Estratégico da Gestão de 

Pessoas. Objetivo 5 - 

Aprimorar a comunicação 

com o público interno e 

externo. 

Estratégia 

organizacional 

6- A estratégia, as 

metas e o desempenho 

do setor são 

monitorados e 

avaliados? De que 

maneira ocorre o 

acompanhamento 

destes resultados? 

O órgão utiliza a 

metodologia BSC- Balanced 

Scorecard para 

monitoramento dos 

indicadores. Os indicadores 

são baseados no 

desdobramento estratégico 

da gestão de pessoas. 

Desdobramento 

Estratégico da Gestão de 

Pessoas. Objetivo 4- 

Promover a otimização dos 

processos de trabalho e a 

padronização de 

procedimentos. 

(continua) 



46 

 

(continuação) 

Componente Questões efetuadas Respostas do entrevistado Pesquisa Bibliográfica 

Estratégia 

organizacional 

7- Quais os 

indicadores de 

resultados adotados 

que convergem para 

ações de governança? 

O órgão utiliza a 

metodologia BSC- Balanced 

Scorecard para 

monitoramento dos 

indicadores. Os indicadores 

são baseados no 

desdobramento estratégico 

da gestão de pessoas. 

Desdobramento 

Estratégico da Gestão de 

Pessoas. Objetivo 3 -

Fomentar a adoção de 

políticas, métodos e 

práticas visando a 

adequada gestão de 

pessoas. 

Alinhamento 

transorganizacional 

8- De que forma a 

instituição da 

Governança da 

Gestão de Pessoas 

influencia na 

obtenção dos 

resultados 

organizacionais? E 

qual a influencia dos 

resultados para o 

público interessado? 

Os indicadores presentes no 

desdobramento estratégico 

da gestão de pessoas 

indicam ao níveis de 

governança que estão 

interligados aos objetivos 

organizacionais dispostos no 

mapa estratégico da 

organização. 

Desdobramento 

Estratégico da Gestão de 

Pessoas. Objetivo 3 -

Fomentar a adoção de 

políticas, métodos e 

práticas visando a 

adequada gestão de 

pessoas. 

Fonte: elaborado a partir de BRASIL.TCU, 2014 

Todos os envolvidos na estratégia, sejam eles atores ou órgãos, devem possuir os 

mesmos objetivos e trabalhar em conjunto para melhores resultados. A colaboração entre 

diferentes órgãos é uma crescente tendência na Administração Pública (BRASIL. TCU, 

2014). 

As respostas ao bloco de questões relacionadas à estratégia confirmam os conceitos 

apresentados na teoria. O relacionamento com partes interessadas é incentivado, a estratégia é 

consistente e adequada para a organização. Os resultados podem ser observados internamente 

na colaboração do setor para os objetivos organizacionais e o público interessado é 

beneficiado com a qualidade dos serviços prestados.  A pesquisa bibliográfica indicou que as 

respostas dadas pelo entrevistado são condizentes com os objetivos mencionados no 

desdobramento estratégico. 

 

4.2.3 Controle 

 

 Os mecanismos de controle como gestão de riscos e controle interno garantem a 

melhoria do desempenho organizacional enquanto a auditoria garante a idoneidade e agrega 
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valor a organização. A prestação de contas e transparência indicam o compromisso da 

organização para com as partes interessadas, os riscos a que a organização está exposta devem 

ser controlados internamente e os membros da alta administração, devem prestar conta por 

suas ações e o risco implícito as suas decisões (BRASIL.TCU, 2014)  

As questões, respostas e resultados de pesquisa bibliográfica referentes ao mecanismo 

de controle se encontram no Quadro 11. 

Quadro 11- Questões referentes ao mecanismo Controle 

Componente Questões efetuadas 
Respostas do 

entrevistado 
Pesquisa Bibliográfica 

Gestão de riscos 

e controle 

interno 

9- Existe no setor um 

sistema de gestão de 

riscos e controle 

interno? 

Cada setor realiza um 

mapeamento de seus 

processos de trabalho, o 

mapeamento inclui os 

riscos envolvidos.  

A Portaria GP n. 0896, de 25 de 

maio de 2017, instituiu a Política 

de Gestão de Riscos no TRT14;  

Portaria n. 0800/2017 - Institui a 

metodologia de gestão de 

processos de trabalho no âmbito 

do TRT da 14ª Região;  

Portaria n. 1147/2017 - 

Aprovação do Manual de 

Gerenciamento de Processos de 

Trabalho. 

Auditoria 

interna 

10- Existe uma 

auditoria interna 

para avaliar a eficácia 

do controle interno e 

gestão de riscos e da 

governança? 

O órgão possui um 

comitê de gestão de 

riscos para realizar esta 

avaliação. 

Accountability e 

transparência 

11- Existe uma 

prestação de contas dos 

resultados de gestão e 

governança? Como este 

fator influencia na 

imagem da 

organização? 

A cada trimestre ocorre a 

RAE – Reunião da 

Análise da Estratégia 

onde os resultados são 

apresentados e são 

elaborados relatórios a 

partir destas reuniões. 

Desdobramento Estratégico da 

Gestão de Pessoas 

Fonte: elaborado a partir de Brasil, TCU,2014. 

 O controle deve envolver não apenas prestação de contas de fatores financeiros e 

orçamentários, além disso, é importante que o público externo de atores interessados tenha 

conhecimento dos itens que geram valor para a organização. Avaliando as respostas acima, 

pode-se inferir que o mecanismo controle foi o menos desenvolvido no setor analisando de 

uma maneira geral. A gestão de riscos e controle interno que estão incluídos nos 

mapeamentos de processos de trabalho ainda não podem ser relacionados como pontos fortes 

do setor, pois é uma metodologia recente que ainda está em fase de implantação. A prestação 

de contas (Accountability) ocorre com maior frequência e o gestor demonstrou um maior 

conhecimento sobre este item e ressalta sua importância. 
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4.3 RELAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS E DOS INDICADORES DE RESULTADOS 

COM OS MECANISMOS DE GOVERNANÇA DA SGEP. 

  

 Para atingir o objetivo de número 3 desta pesquisa: Demonstrar a relação das ações 

realizadas e dos indicadores de resultados com os mecanismos de governança adotados na 

SGEP do TRT-14, buscou-se fazer um comparativo entre conceitos de mecanismos de 

governança, seus componentes e princípios abordados no referencial teórico com as respostas 

encontradas como solução para os objetivos anteriores  

Esta relação está evidenciada no Quadro 12, a seguir. 

Quadro 12– Relação entre os elementos 

Objetivos Ações Indicadores 
Mecanismos / 

Componentes 
Princípios 

Promover o bem-

estar, a saúde, a 

qualidade de vida, 

a motivação e a 

valorização das 

pessoas. 

Pesquisa de 

satisfação com as 

ações de promoção 

de saúde, qualidade 

de vida e valorização 

de pessoas. 

Índice de satisfação 

com as ações de 

promoção de saúde, 

qualidade devida e 

valorização de 

pessoas. 

Liderança / 

Pessoas e 

Competências 

Equidade 

(integrity) 

Conscientizar e 

promover o Processo 

interno de seleção 

por competências 

Índice de funções 

comissionadas 

preenchidas por 

seleção interna por 

competência 

Liderança/ 

Liderança 

organizacional 

Equidade 

(integrity)  

Garantir a todos o 

amplo e irrestrito 

acesso às 

dependências, aos 

serviços e às 

carreiras. 

Instituir Comissão 

Permanente de 

Acessibilidade e 

Inclusão 

Índice de 

atendimento às 

orientações da 

Resolução CNJ 230 

 Liderança/ 

Princípios e 

comportamentos 

Equidade 

(integrity)  

Fomentar a 

adoção de 

políticas, métodos 

e práticas visando 

a adequada gestão 

de pessoas. 

Instituir Comitê 

Gestor Local da 

Gestão de Pessoas e 

garantir seu 

funcionamento. 

Índice de adesão às 

melhores práticas em 

governança de gestão 

de pessoas 

Liderança/ 

Sistema de 

governança 

Equidade 

(integrity)  

Capacitação 

continuada dos 

titulares de funções e 

seus substitutos 

eventuais 

Índice de capacitação 

dos titulares e 

substitutos eventuais 

Liderança/ 

Liderança 

organizacional 

Equidade 

(integrity)  

(continua) 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 
(continuação) 

Objetivos Ações Indicadores 
Mecanismos / 

Componentes 
Princípios 

Promover a 

otimização dos 

processos de 

trabalho e a 

padronização de 

procedimentos. 

Definição dos 

processos críticos de 

trabalho e Atualizar 

manual de rotinas e 

procedimentos dos 

processos críticos de 

trabalho e 

disponibilizar ao 

público interno e 

externo 

Índice de 

mapeamento dos 

processos críticos de 

trabalho e Índice de 

manualização e 

divulgação dos 

processos críticos de 

trabalho 

 

Controle/ Gestão 

de riscos e 

controle interno 

Prestação de 

contas 

(accountability)  

Aprimorar a 

comunicação com 

o público interno e 

externo. 

 

Instituir grupos de 

discussão, presencial 

ou em ambiente 

virtual, para 

identificar problemas 

e propor ações de 

melhoria no ambiente 

de trabalho. 

Atualização periódica 

do portal 

institucional com as 

informações de 

responsabilidade da 

SGEP 

Estratégia/ 

Relacionamento 

Com partes 

interessadas 

Transparência 

(oppennes) 

 

Garantir 

estruturas 

funcionais e 

quadro de pessoal 

com as 

competências 

necessárias para a 

execução da 

estratégia. 

Programa de 

capacitação mínima 

dos servidores da 

SGEP 

Índice de 

Capacitação mínima 

dos Servidores da 

SGEP 

Liderança/ 

Sistema de 

governança 

Equidade 

(integrity)  
Programa de 

avaliação do 

rendimento dos 

servidores 

capacitados  

Índice de 

Rendimento dos 

Servidores 

Capacitados 

 

Liderança/ 

Sistema de 

governança 

Gerir o orçamento 

disponível para a 

SGEP de forma 

eficiente e eficaz. 

Gestão eficiente da 

disponibilidade 

orçamentária e 

financeira da SGEP 

Índice de execução 

do orçamento de 

Gestão de Pessoas 

 

Controle/ 

Accountability e 

transparência 

Prestação de 

contas 

(accountability)  

 

Garantir 

infraestrutura e 

sistemas 

adequados ao 

alcance dos 

objetivos definidos 

para a SGEP. 

Infraestrutura 

adequada e Manter 

softwares e 

hardwares modernos 

para maior eficiência 

 

Índice de Adequação 

das Instalações 

Físicas e Índice de 

Adequação dos 

Sistemas 

Administrativos da 

Gestão de Pessoas 

Estratégia/ 

Estratégia 

organizacional 

Transparência 

(oppennes)  

Fonte: Adaptado de BRASIL. TRT-14, 2016 

 Este comparativo demonstra que as práticas desenvolvidas na secretaria de Gestão de 

Pessoas do TRT14 estão alinhadas com os mecanismos de governança e princípios de 

governança. O mecanismo mais desenvolvido é o de Liderança, validando o que indica o 

referencial teórico consultado. O mecanismo estratégia possibilitou a própria definição de 

objetivos, projetos e indicadores que estão inseridos nas diretrizes estratégicas propostas pela 

SGEP. A relação entre componentes dos mecanismos de governança e princípios de 

governança nos remete a teoria apresentada. Os princípios no contexto do universo 



50 

 

pesquisado estão de acordo com os objetivos e demais diretrizes estratégicas relacionadas 

nesta análise. 

Como item de controle, está elencado o Balanced Scorecard que possui quatro 

perspectivas de análise, para fazer um comparativo entre as diretrizes estratégicas e a matriz 

do BSC foram escolhidos os valores organizacionais da SGEP conforme a Figura 8.  

Figura 8– Associação entre os elementos do BSC e Diretrizes Estratégicas 

 

Fonte: Adaptado Kaplan e Norton (2004) 
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de clientes 
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 Processos 
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sociais 

Eficiência 

Valorização de 

pessoas 

Ética 

Infraestrutura e 

sistemas 

Aprendizagem e 

conhecimento 
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sustentável 

Responsabilidade 

social 

Capital de Conhecimento 

Capital Humano 

 

 Alinhamento 

Equipes  Liderança 

Cultura 

Perspectiva Financeira 

Perspectiva Clientes 

Valorização de 
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Ética  

 Cooperação 

 Acessibilidade  Transparência 

 Respeito 

 Eficiência 

Compromisso 
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Perspectiva Crescimento e aprendizado 

Capital 

Organizacional 
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A perspectiva Financeira envolve estratégias de produtividade e crescimento que 

geram valor em longo prazo e agreguem valor aos clientes. Para esta analise, foram 

considerados os critérios relacionados no mapa estratégico do BSC. A Perspectiva do Cliente 

é a maneira como os produtos e/ou serviços são apresentados e como a própria imagem da 

organização é percebida, foram escolhidos os valores organizacionais da SGEP que mais se 

alinham ao modelo proposto no mapa estratégico do BSC para a perspectiva clientes, e na 

SGEP, a perspectiva clientes envolve tanto clientes internos quanto externos. A perspectiva da 

Visão Interna abrange os processos: processos de gestão operacional, processos de gestão de 

clientes, processos de gestão de inovação e processos regulatórios e sociais e para cada 

processo foram atribuídos valores correspondentes. A Perspectiva do Crescimento e 

aprendizado considera o capital humano, capital de conhecimento e capital organizacional 

estas variáveis foram mantidas conforme o mapa estratégico do BSC indica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a definição de governança como a maneira de dirigir, controlar e avaliar 

as organizações por meio dos mecanismos de estratégia, liderança e controle, pode-se 

considerar que a governança na Secretaria de Gestão de Pessoas no TRT-14 está desenvolvida 

de acordo com o que a literatura consultada indica sobre a boa Governança. A governança em 

organização pública é uma tendência atual de gestão, justificando a relevância de pesquisas 

sobre este tema. 

O presente trabalho objetivou conhecer e demonstrar quais as ações de governança 

implementadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT – 14ª Região que contribuem 

para atingir seus resultados. Foi realizado levantamento teórico com foco na governança e 

seus mecanismos e metodologia adequada para que se realizasse a pesquisa com foco na 

metodologia do estudo de caso em que foram apresentadas as bases para a realização prática 

da pesquisa em sua fase prática. 

 Para atingir o objetivo geral que buscou descrever as ações de governança 

implementadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 

Região a partir dos preceitos teóricos dos mecanismos da Governança Pública, foram 

delimitados três objetivos, sendo estes: Levantar os principais objetivos, projetos e 

indicadores de resultados da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região; Identificar as ações realizadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas 

do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região inerentes aos mecanismos de governança: 

liderança, estratégia e controle; Demonstrar a relação das ações realizadas e dos indicadores 

de resultados com os mecanismos de governança adotados na Secretaria de Gestão de Pessoas 

do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. 

Após realização de pesquisa documental e bibliográfica, os resultados foram 

apresentados buscando realizar um comparativo entre teoria e prática considerando a análise 

de conteúdo proposta por Bardin (2011), e as categorias dos mecanismos de governança 

(liderança, estratégia e controle) como critérios para esta análise. 

Em resposta ao primeiro objetivo específico, foram considerados os principais 

objetivos e as normatizações encontradas na pesquisa bibliográfica e apresentou-se uma 

relação entre objetivos estratégicos, projetos planejados, indicadores de resultado e resultados 

de pesquisa bibliográfica. 
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Para responder ao segundo objetivo além dos resultados de pesquisa bibliográfica, 

foram consideradas as respostas da entrevista analisadas pela ferramenta análise de conteúdo 

com base nos critérios dos mecanismos de governança: liderança, estratégia e controle e seus 

componentes. Realizado o comparativo entre mecanismos de liderança, respostas da 

entrevista e pesquisa bibliográfica, pode-se afirmar que o mecanismo que se apresentou mais 

desenvolvido no setor foi o de liderança, enquanto o mecanismo controle se mostrou menos 

desenvolvido. 

 Para atingir o terceiro objetivo específico desta pesquisa, demonstrar a relação das 

ações realizadas e dos indicadores de resultados com os mecanismos de governança adotados 

na Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, buscou-

se fazer um comparativo entre conceitos de mecanismos de governança, seus componentes e 

princípios abordados no referencial teórico com as respostas encontradas como solução para 

os objetivos anteriores, e como resultado, pode-se afirmar que as práticas de governança na 

Secretaria de Gestão de Pessoas estão alinhadas com o que indica o referencial teórico 

pesquisado. Após a elaboração deste quadro comparativo, buscou-se relacionar a ferramenta 

Balanced Scorecard e suas quatro perspectivas de análise, para estabelecer uma correlação 

entre as diretrizes estratégicas e a matriz do BSC com os valores organizacionais da SGEP 

finalizando a apresentação dos resultados.  

Ao decorrer da pesquisa, os objetivos gerais e específicos foram atendidos por meio da 

bibliografia consultada e das respostas às questões presentes no formulário de entrevista. Não 

houve grandes dificuldades para a realização da entrevista e os resultados encontrados 

puderam ser apresentados e relacionados com conceitos indicados no Referencial Teórico. 

Esta pesquisa atingiu sua finalidade ao apresentar os conceitos, ações, mecanismos e 

indicadores de governança na organização. 
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista 

 

FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – NUCSA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Roteiro de Entrevista para Elaboração de Monografia 

 

Acadêmica: Tatiane Rodrigues Sicsú 

Orientadora: Profa. Dra. Mariluce Paes de Souza 

 

GOVERNANÇA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS: Estudo de Caso na Secretaria de 

Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

 

Perguntas ao Entrevistado 

Nome:  

Função:  

Empresa: 

 

BLOCO A - LIDERANÇA 

1- Pessoas e competências: Os servidores, especialmente os que ocupam cargos de alto 

nível hierárquico, possuem capacitação adequada de acordo com a função que 

exercem? 

 

2- Princípios e comportamentos: Existe a exigência formal do cumprimento de algum 

código de ética ou norma equivalente a ser seguida? 

 

3- Liderança organizacional: As funções dos departamentos ou setores são distribuídas 

de acordo com as competências dos gestores responsáveis? Há um monitoramento do 

desempenho destas funções? 

 

4- Sistema de governança: Existe na Secretaria de Gestão de Pessoas um sistema de 

governança*? Quais são as ações contempladas neste sistema?*Sistema de governança: é a 
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maneira como os envolvidos atuam para obter a boa governança. Deve envolver avaliação, 

direcionamento e monitoramento. 

 

BLOCO B - ESTRATÉGIA 

 

5- Relacionamento com partes interessadas: Os programas e as ações implementados 

pelo setor atendem as partes interessadas? 

 

6- Estratégia organizacional: A estratégia, as metas e o desempenho do setor são 

monitorados e avaliados? De que maneira ocorre o acompanhamento destes 

resultados? 

 

7- Estratégia organizacional: Quais os indicadores de resultados adotados que 

convergem para ações de governança? 

 

8- Alinhamento transorganizacional: De que forma a instituição da Governança da 

Gestão de Pessoas influencia na obtenção dos resultados organizacionais? E qual a 

influencia dos resultados para o público interessado? 

 

BLOCO C – CONTROLE 

9- Gestão de riscos e controle interno: Existe no setor um sistema de gestão de riscos e 

controle interno? 

 

10- Auditoria interna: Existe uma auditoria interna para avaliar a eficácia do controle 

interno e gestão de riscos e da governança? 

 

11- Accountability e transparência: Existe uma prestação de contas dos resultados de 

gestão e governança? Como este fator influencia na imagem da organização? 

 

 

 


