
 

 

 

 

 

 

 
 

Sistema de Governança Pública e Gestão de Custos  
 

“O que não se mede, não se gerencia”  W. Edwards Deming 
 

Concordando com a frase proferida por Deming, e entendendo o processo de governança do setor privado, o qual 

tem como medida geral de avaliação o Lucro, constata-se que essa medida permite aos stakeholders, 

especialmente os investidores, avaliar e comparar o desempenho das empresas.  
 

Ou seja, estabelecer uma MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO é condição básica e essencial para a construção de um 

processo de governança, processo esse que permeia o setor público e o setor privado.  Assim sendo, o desafio 

proposto pela pesquisa na área de gestão do setor público foi entender o que caracteriza esse setor e, 

especialmente, o que o torna diferente do setor privado. 
 

Como resultado do esforço empreendido pela Universidade de Brasília, foi desenvolvido um Sistema de 

Governança pública que estabelece a MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO especifica para o setor público. Essa medida 

propicia, assim como o lucro no setor privado, fazer a comparação de toda a estrutura de governo, nos níveis 

Federal, Estadual e Municipal. 
 

Essa medida estabelece um ponteiro que permite a todos os atores envolvidos no Controle Social, e especialmente 

os gestores e os órgãos de controle, avaliar o desempenho e a eficiência por meio da medida de CUSTO 

COMPARÁVEL desenvolvida pela pesquisa da UnB. 
 

De forma clara, essa medida permite estabelecer um ponteiro que oscila de acordo com o custo e o desempenho, 

quando da utilização dos recursos públicos pelos gestores, oferendo a possibilidade de gerenciamento da 

estrutura com o envolvimento dos diversos atores no processo de gestão e controle. 
 

MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO 

Setor Privado Setor Público 

 

 
O Estabelecimento da Medida de Custo Comparável permite controlar os custos do setor público e buscar a 

eficiência, utilizando-se como referência o Benchmarking resultante das melhores práticas utilizadas pelos 

gestores nas várias áreas do governo. 
 

A MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO, o Custo Comparável, é a RESPOSTA da pesquisa para 

a gestão e o controle dos CUSTOS nesse setor.      
 

Assim, reafirmando seu papel como instituição de pesquisa e também mostrando sua preocupação em oferecer 

a comunidade ferramentas que possam intervir na realidade, a UnB licenciará sem custos por 2 anos a 1.500 

municípios brasileiros, o Sistema de Governança Pública baseado em Custos denominado SICGESP/RECASP.  
 

O sistema também será disponibilizado gratuitamente ao Ministério Público e aos Tribunais de Contas, para que 

os TC´s possam receber os relatórios dos jurisdicionados.   

  

 

 

SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA 

SICGESP e RECASP          

Ter uma medida comparável de avaliação é condição essencial a governança pública  

pública 

www.GOVERNANCApublica.org 


