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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste guia é orientar sobre conceitos básicos que contribuem para a 
compreensão da natureza, estrutura e dos conteúdos que regem a elaboração do 
relatório de gestão. 

A Decisão Normativa TCU 170/2018 estabeleceu alteração significativa na 
estrutura básica do relatório de gestão que compõe a prestação de contas anual. A nova 
estrutura segue o modelo de relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated 
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado) – IIRC. 

As orientações que fazem parte deste guia pretendem, portanto, realizar uma 
contextualização no que se refere à prestação de contas e auxiliar o entendimento dos 
conceitos que a permeiam, bem como demonstrar a forma de compô-la. Mas não só. 
Pretende também contribuir para a percepção de que o Relatório de Gestão é efetivo 
instrumento de alinhamento entre as ações executadas e a missão e os objetivos 
institucionais, remetendo às exigências de uma boa prática de gestão. 

Enfim, pretende colaborar com a melhoria dos processos de controle e de gestão. 
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NOÇÕES PRELIMINARES 
Etapas do processo de prestação de contas 

As contas dos administradores e responsáveis a que se refere o artigo7º da lei nº 8.443/92 
serão anualmente submetidas a julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU). O processo de 
contas anuais compreende três etapas: a prestação de contas, a auditoria nas contas e o 
julgamento das contas dos administradores. Cada uma dessas etapas é realizada por agente e 
órgãos distintos, responsáveis pela entrega dos produtos específicos, conforme detalhado a 
seguir. 

ETAPAS RESPONSÁVEL PRODUTOS 

Prestação de contas Administração ü Relatório de Gestão 

Auditoria anual de contas Órgão de controle interno – CGU 
ü Relatório de auditoria 
ü Certificado de auditoria 
ü Parecer 

Julgamento das contas dos 
administradores Órgão de controle externo - TCU ü Instrução técnica 

ü Decisão 

 

O processo de prestação de contas é normatizado anualmente pelo TCU, quanto a sua 
organização e apresentação do relatório de gestão e das peças complementares que farão parte 
dos processos de contas. 

Para cada exercício são editadas decisões normativas (DN) e portarias que estabelecem: 

1. As regras para apresentação das contas pelos administradores; 
2. As unidades prestadoras de contas que terão as contas julgadas pelo tribunal; 
3. As orientações adicionais para a elaboração do relatório de gestão, rol de 

responsáveis e peças complementares que constituirão os processos de contas, bem 
como procedimentos para a operacionalização do Sistema de Prestação de Contas – 
e-Contas. 

Aqui, faremos a distinção dos seguintes conceitos: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Instrumento pelo qual os administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração pública direta e 
indireta, devem demonstrar a aplicação dos recursos, orçamentários e 
extra orçamentários. 

PROCESSO DE CONTAS 

Processo de trabalho do controle externo destinado a avaliar e julgar o 
desempenho e a conformidade da gestão com base em documentos, 
informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial, obtidos direta ou 
indiretamente. 

PROCESSO DE CONTAS 
ANUAL 

Processo de contas referente a exercício financeiro determinado 
constituído pelo Tribunal, segundo critérios de risco, materialidade e 
relevância. 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
Documento elaborado pela administração para demonstrar, esclarecer 
e justificar os resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos. 
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O RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

O Relatório de Gestão é uma das peças da prestação de contas, representando o dever de 
prestar contas previsto no art. 70 da Constituição Federal. Este deve ser enviado eletronicamente 
e será examinado pela Secretaria de Controle Externo (Secex) do TCU. 

Após aprovação das contas o Relatório de Gestão é publicado no sítio do TCU e também 
deverá ser publicado no sítio do IF Baiano. 

Relato Integrado 
 

Conforme dito anteriormente, a 
Decisão Normativa TCU 170/2018 alterou a 
estrutura básica do relatório de gestão, 
tornando-o um documento conciso, focado 
na demonstração de alcance dos resultados 
e tendo a sociedade como destinatário 
primordial. A nova estrutura toma como 
base o modelo do relato integrado. 

 
 

O relato integrado é uma 
abordagem que visa integrar informação 
financeira e informações sobre como a 
estratégia, a governança, o desempenho e 
as perspectivas da organização levam à 
geração de valor* em curto, médio e longo 
prazo; considera o relacionamento existente 
entre as diversas unidades que fazem parte 
da instituição e os recursos destinados ao 
alcance dos objetivos institucionais. 

 
 

O Relatório de Gestão deve informar no mínimo: 

§ Os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho definidos para o período, 
sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão do Instituto; 

§ O valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou 
entregues no período, e a capacidade de continuidade; 

§ As justificativas para objetivos ou metas não atingidas; 
§ As principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pelo Instituto 

para a garantia da legalidade, economicidade e da transparência na aplicação dos 
recursos públicos. 

(Adaptado de Decisão Normativa TCU 178/2019) 

*No setor público, a expressão “gerar valor” pode ser entendida como gerar resultado que 
atenda às necessidades de interesse público. 

VALOR PÚBLICO: produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas 
atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às 
necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do 
conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como 
destinatários legítimos de bens e serviços públicos. 

(DN TCU 178/2019) 



Elaborado por CODIIN/PRODIN                             novembro de 2019                            Página  5 

Estrutura e conteúdo do Relatório de Gestão no Formato de Relato Integrado 

 

 

Elementos pré-textuais 

Elementos que antecedem o conteúdo do relatório de gestão propriamente dito e que 
auxiliarão sua leitura pelos usuários das informações. 

 
Mensagem do dirigente máximo da unidade  

O objetivo da mensagem do dirigente máximo da unidade é fornecer uma visão geral 
sobre o desempenho de sua gestão, portanto deverá conter o resumo dos principais resultados 
alcançados pela unidade prestadora de contas (UPC) frente aos objetivos estratégicos e às 
prioridades da gestão. 

 

Visão geral organizacional e ambiente externo  

Apresentação das informações que identificam a unidade prestadora da conta (missão e 
visão), estrutura organizacional, ambiente externo em que atua e modelo de geração de valor. 
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Cadeia de valor de serviços do setor público segundo Heintzman e Marson (adaptado de FARINA & FALK, Revista TCU 2016) 

 
Planejamento estratégico e governança 

Informações sobre como a unidade planejou o cumprimento da sua missão, no início e 
ao longo do exercício de referência, apresentação dos principais objetivos estratégicos 
estabelecidos, descrição das estruturas de governança e avaliação sobre como essa estrutura 
apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, especialmente sobre poder decisório e 
articulação institucional, assim como relacionamento com a sociedade e partes interessadas. 

 

Gestão de riscos e controles internos  

Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos 
e instituição de controles para mitigação desses riscos. 

 
Resultados da gestão  

Demonstração dos resultados 
alcançados para o período em relação à 
missão institucional e aos objetivos 
estratégicos finalísticos, por meio de 
indicadores sobre metas, justificativas para 
o resultado, expectativas para os próximos 
exercícios e ajustes necessários no 
planejamento estratégico para o exercício 
seguinte. 
 

 
 
 
 

Resultado do Indicador 14 do IF Baiano
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engajados 
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públicas com 
credibilidade 

DESEMPENHO DESEMPENHO 
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Alocação de recursos e áreas especiais da gestão 

Demonstração da alocação de recursos com vistas ao cumprimento da missão e dos 
principais objetivos da unidade prestadora de contas, abrangendo a avaliação sobre áreas 
relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva para o alcance dos resultados da 
instituição. Cada área de gestão deverá ser abordada em seção específica: 

• Gestão orçamentária e financeira. 
• Gestão de pessoas. 
• Gestão de licitações e contratos. 
• Gestão patrimonial e infraestrutura. 
• Gestão da tecnologia da informação. 
• Gestão de custos. 
• Sustentabilidade ambiental. 

 

Dados da Gestão de Pessoas do IF Baiano 
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Demonstrações contábeis 

Demonstração da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da 
gestão no exercício, declaração do contador/opinião dos auditores externos, demonstrativos 
contábeis e notas explicativas. 

Relatório de Gestão 2018 do IF Baiano  
 

Outras informações relevantes  

Outras informações não relacionados com as demais seções do relatório e que seja de 
interesse dos dirigentes da unidade prestadora de contas (UPC) divulgar em razão da relevância 
e da necessidade de accountability dos gestores, entre as quais como a UPC determina os temas 
a serem incluídos no relatório de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados, bem 
como o tratamento de determinações e recomendações do TCU. 

 

 

Anexos e apêndices 

Documentos e informações de elaboração da unidade ou de terceiros úteis à 
compreensão do texto do relatório ou exigidos pelas normas do Tribunal de Contas da União na 
prestação de contas, entre as quais declaração de integridade do relato integrado pelos 
responsáveis pela governança conforme estabelece a Estrutura Internacional para Relato 
Integrado. 

Accountability 
Processo pelo qual as entidades do setor público e os indivíduos dentro delas são 
responsáveis por decisões e ações, incluindo a forma como são geridos os recursos 
públicos, bem como todos os aspectos relacionados ao desempenho e aos resultados 
(TCU, 2018) 
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MENSURAÇÃO DE RESULTADOS 
Como vimos anteriormente, o Relatório de Gestão no modelo de relato integrado tem 

foco voltado para os resultados alcançados no exercício, o que deve ser feito com uma linguagem 
voltada para o cidadão, ou seja, simples e de fácil entendimento. 

Deve-se observar: 

1. OBJETIVOS 
Identificação dos objetivos definidos para o período, assim como dos 
principais resultados esperados, tanto em termos de produtos, quanto de 
impactos. 

2. INDICADORES 
Acompanhamento de indicadores para aferição do desempenho e do 
esforço dispendido para a realização dos objetivos. 

3. AÇÕES 
Catalogar as ações que estão relacionadas a objetivos específicos, 
percebendo seu status, os encaminhamentos dados e os quantitativos 
materiais e humanos envolvidos. 

4. ANÁLISE A coleta, a verificação e a análise dos dados com vistas a avaliar o nível de 
cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

Na prática (exemplo meramente ilustrativo): 

1. OBJETIVOS 

ü Melhorar o desempenho dos estudantes do 3º ano Ensino Médio da 
escola X no ENEM. 

ü Meta do período: 50% de estudantes do 3º ano Ensino Médio com 
bom desempenho no ENEM. 

2. INDICADORES 
ü Percentual de estudantes da escola X com bom desempenho no 

ENEM (650 pontos + redação) em relação à quantidade total de 
estudantes do 3º ano Ensino Médio da escola X. 

3. AÇÕES 

ü Diagnóstico de domínio de conteúdo: 1 no início do ano. 
ü Aulas de reforço: 30 realizadas; nem todos os conteúdos previstos 

foram abrangidos; déficit de 5 aulas; dos 140 estudantes do 3º ano 
Ensino Médio da escola X, 80 estudantes participaram das aulas com 
frequência regular. 

4. ANÁLISE 

ü Houve adesão de 57,1% de estudantes do 3º ano Ensino Médio às 
aulas de reforço. Em um diagnóstico feito no início do ano letivo, 
constatou-se que 100 estudantes (71,4%) apresentavam rendimento 
insuficiente em determinados conteúdos; desses estudantes, 70 
aderiram às aulas de reforço, o que significou um aumento de 7,6% 
em relação ao mesmo público nos dois anos anteriores. Do total de 
estudantes do 3º ano Ensino Médio da escola X, 75 conseguiram 
pontuação igual ou superior a 650 pontos além de não terem zerado 
a prova de redação, o que representa 53,5% dos estudantes, ou seja, 
a meta foi alcançada e ultrapassada em 3,5%. 

ü Percebeu-se que os estudantes que não alcançaram bom 
desempenho apresentaram insuficiência nos conteúdos de língua 
portuguesa e matemática, sendo necessária uma ação específica 
voltada para esses componentes, a saber: adicionar 5 aulas de 
reforço somente para esses conteúdos; prazo: outubro do ano 
seguinte. 

ü Dos 80 estudantes que participaram das aulas de reforço, 60 
lograram bom desempenho, representando um aproveitamento de 
75% da turma e 80% do total de estudantes com bom desempenho, 
o que demonstra a eficácia do projeto. 

ü Encaminhamento: ampliar a capacidade de abrangência. 
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ELEMENTOS QUE NÃO PODEM FALTAR 
1. Partes interessadas e Beneficiários 

O relatório deve ter presente os legítimos interesses e expectativas de suas principais 
partes interessadas, como consegue respondê-las e atendê-las. 

As partes interessadas são os agentes que estão ativamente envolvidos nos processos de 
geração de valor, seja como executor, usuário ou beneficiário do valor gerado por nosso Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conectividade e comparabilidade 
O relatório deve mostrar uma visão integrada da combinação, inter-relação e 

dependência entre os fatores que afetam a capacidade de o Instituto alcançar seus objetivos ao 
longo do tempo. 

As principais formas de conectividade da informação incluem: 

1. Análise da alocação atual dos recursos para alcançar os resultados esperados. 
2. Ajustes necessários no planejamento estratégico para os exercícios seguintes, 

em razão da identificação de novos riscos e oportunidades ou em razão de o 
desempenho passado não ser o esperado. 

3. Relação entre a estratégia e a cadeia de valor do Instituto, e entre eles e as 
mudanças no ambiente externo. 

 

 

ESTUDANTE 

SOCIEDADE 

Nunca perca de vista a relação das ações e medidas 
informadas com o planejamento estratégico e com as demais 

referências da ação institucional: 

http://ifbaiano.edu.br/portal/quem-somos/ 
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2.1. Série histórica 
 O relatório deve conter a descrição dos dados quantitativos de determinada variável em 
determinado local, época, discriminados segundo os intervalos de tempos distintos. 

Exemplos: 

 

 

 

 

3. Concisão e clareza 
Visando a sociedade como destinatária primordial, o relatório de gestão deve ser conciso 

e abrangente, redigido em uma linguagem voltada para o cidadão e com foco nos resultados 
alcançados, garantindo a transparência, a credibilidade e a utilidade das prestações de contas. 

Preferir linguagem simples à utilização de terminologia altamente técnica, adotando 
infográficos para transformar informações complexas em dados facilmente compreensíveis. 

 

4. Materialidade, estratégia e completude 
O relatório deve divulgar informações sobre assuntos que afetam, de maneira 

significativa, a capacidade de o Instituto alcançar seus objetivos no curto, médio e longo prazos 
(temas materiais). A abordagem estratégica também envolve a seleção de outros conteúdos, 
como, por exemplo, o destaque de riscos e oportunidades decorrentes do nosso modelo de 
geração de valor. A completude pressupõe que toda informação material seja identificada. 

ü Identificar os temas materiais 
ü Avaliar os impactos 
ü Divulgar 

  

90
105 100

65 58
70

2016 2017 2018

Resultados do diagnóstico de conteúdo e 
adesão ao projeto de aulas de reforço

estudantes com rendimento insuficiente

estudantes com rendimento insuficiente que aderiram às aulas de reforço

“Desses estudantes, 70 aderiram às aulas de reforço, o que 
significou um aumento de 7,6% em relação ao mesmo público 

nos dois anos anteriores” 
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