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RESUMO

O presente estudo demonstra a importância dos controles internos administrativos

no gerenciamento dos riscos envolvidos nos processos desenvolvidos nas Unidades

Gestoras do Exército, em particular nos estados do Paraná e Santa Catarina, como

ferramenta essencial  para a Governança pública.  Objetivo:  integrar os conceitos

básicos e a informação científica relevante e atualizada, a fim de implantar  uma

estrutura  de  Controle  Interno  em  Unidade  Gestora  (UG),  voltada  para  o

gerenciamento  de  riscos,  como ferramenta  essencial  à  redução  de  custos  e  ao

controle da execução orçamentária, de modo a contribuir para a governança eficaz e

eficiente. Metodologia: foram selecionados para responderem a um instrumento de

coleta  de  dados militares  que atuam como chefes  da Seção de Aquisições nas

Unidades  do  Exército  nos  estados  do  Paraná  e  Santa  Catarina.  O  questionário

busca confirmar a lacuna existente entre o tratamento incipiente dispensado aos

riscos inerentes aos processos desenvolvidos nas referidas UG e as orientações

emanadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Centro de Controle Interno do

Exército, identificando também uma possibilidade de melhoria nos controles internos

administrativos no gerenciamento de riscos.

 

Palavras-chave: Controles internos. Governança. Gerenciamento de riscos. Riscos.



ABSTRACT

This study demonstrates the importance of internal administrative controls to manage

the risks involved in the developed processes at the Management Units of the Army,

particularly in the states of Parana and Santa Catarina, as an essential tool for public

governance.

Objective:  To  integrate  the  basic  concepts  and  the  relevant  updated  scientific

information in order to deploy an internal control structure in the Management Unit

(MU ) , focused on risk management as an essential tool to reduce costs and control

of budget execution, that way contributing to an effective and efficient governance.

Methodology: Heads of  Procurement  Section  in  the  Army units  in  the  states  of

Parana and Santa Catarina were selected to respond to a military data collection

instrument. The  questionnaire  seeks  to  confirm  the  gap  between  the  incipient

treatment  of  the risks inherent  in  the processes developed in  these MU and the

guidelines issued by the Federal Audit Court and the Army Internal Control Center ,

also identifying a possibility of improvement in administrative internal controls in risk

management .

Keywords: Internal controls. Governance. Risk management. Risks.



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Quadro, Arma, Serviço 46
Gráfico 2 Tempo na função 47
Gráfico 3 Tempo que atua na área de licitações 47
Gráfico 4 Sabem o que é gerenciamento de riscos 48
Gráfico 5 Fonte sobre riscos 48
Gráfico 6 Aquisições planejadas considerando a gestão de riscos 49
Gráfico 7 Utiliza controles internos 50
Gráfico 8 Importância da Gestão de Riscos 50



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Estrutura da SEF 25
Figura 2 Ponto de equilíbrio - CUSTO versus CONTROLE 30
Figura 3 Sistema de Governança em Órgãos da Administração Pública 33
Figura 4 Relação entre Governança e Gestão 35
Figura 5 Mecanismos de Governança 35
Figura 6 Mapeamento do processo 39



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Probabilidade e impacto dos riscos 40
Quadro 2 Matriz de exposição ao risco impacto X probabilidade 40
Quadro 3 Análise do processo de compras 42
Quadro 4 Etapas para a definição da Gestão de Riscos 43



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO........................................................................................ 14

1.1 PROBLEMA............................................................................................ 15

1.2 OBJETIVO.............................................................................................. 16

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO.......................................…………………….. 16

1.4 METODOLOGIA..................................................................................... 17

1.4.1 Objeto Formal de Estudo..................................................................... 17

1.4.2 Amostra................................................................................................. 18

1.4.3 Delineamento de Pesquisa.................................................................. 18

1.4.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura............................................ 18

1.4.3.2 Procedimentos Metodológicos................................................................ 19

1.4.3.3 Instrumentos........................................................................................... 20

1.4.4 Análise dos dados................................................................................ 20

1.4.5 Alcances e limites................................................................................. 21

1.5 JUSTIFICATIVA...................................................................................... 21

2 DESENVOLVIMENTO............................................................................ 22

2.1 CONTROLE…………………………….................................................... 22

2.1.1 Controle Externo .................................................................................. 23

2.1.2 Controle Interno.............…................................................................... 23

2.1.2.1 O CONTROLE INTERNO NO EXÉRCITO BRASILEIRO....................... 24

2.1.3 Controles Internos Administrativos ................................................... 26

2.1.4 Princípios e Objetivos que regem os Controles Internos ................ 26

2.2 RISCOS ................................................................................................. 28

2.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS…………………………….................... 29

2.4 GOVERNANÇA....................…………………..…................................. 31

2.5
INFLUÊNCIA  DO  GERENCIAMENTO  DE  RISCOS  PARA  A
GOVERNANÇA...................…………………….…................................. 36

2.6
CONTROLES INTERNOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DE
RISCOS ...................……………………….…...........................………… 38

2.7 RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................. 45

3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES................................................ 51

REFERÊNCIAS...................................................................................... 54

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO .....................................................… 57



14

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho terá como objetivo apresentar ao leitor questionamentos

relativos  à importância da  atuação do Controle  Interno no tratamento  dos riscos

existentes, em particular num processo de aquisição.

A história recente do Brasil, notadamente após a aprovação da Constituição

Federal, em 1988, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, da Lei da Ficha

Limpa em 2010 e da Lei Anticorrupção em 2013 demonstra a evolução do País em

muitos  aspectos.  Contudo,  o  país  tem pela  frente  muitos  desafios  até  que  seja

concluída a transição entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento e cumprir os

demais  objetivos  delineados no artigo  3º  da  Constituição Federal:  construir  uma

sociedade livre,  justa e solidária;  erradicar a pobreza e reduzir  as desigualdades

sociais  e  regionais;  e  promover  o  bem  de  todos,  sem  quaisquer  formas  de

discriminação. 

A melhoria  da governança pública é o grande desafio  do Brasil.  Um fator

primordial para que sejam superados os demais desafios há pouco mencionados

parte do planejamento adequado das ações relativas às contratações públicas. O

Tribunal  de  Contas  da  União  tem  um papel  importante  nesse  desenvolvimento.

Partiram dele os primeiros passos para que outros Órgãos Públicos iniciassem seus

trabalhos no gerenciamento de riscos de modo a melhorar sua governança. Como

bem  vemos  em  sua  publicação -  Governança  Pública:  referencial  básico  de

governança  aplicável  a  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  e  ações

indutoras de melhoria:

“O sistema de gestão de riscos e de controles internos é um dos
importantes componentes de um sistema de governança.” (TCU, 2014
p. 30).

O gerenciamento de riscos surge como um dos principais instrumentos de

planejamento das contratações, na medida em que põe o agente público a refletir

antecipadamente sobre os efeitos eventualmente negativos do projeto de aquisição.

Não são raros os casos em que as Unidades Gestoras realizam contratações

em desacordo ou aquém do seu real objetivo; ou ainda aqueles em que o objeto, a
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despeito de atender aos objetivos, quanto ao elemento técnico, apresentam sérios

problemas relacionados à execução dos contratos. 

Neste estudo abordaremos os aspectos que envolvem o gerenciamento dos

riscos sobre o processo de aquisição demonstrando como implantar as ferramentas

necessárias para o controle e assim atender satisfatoriamente o interesse público. 

1.1 PROBLEMA

A busca da excelência está em voga no momento, a busca pela segurança

jurídica dos agentes da administração é de suma importância no contexto  vivido

hoje, e o Controle Interno dentro das Unidades Gestoras (UG), em muito contribui

para esta segurança assim como para a transparência das ações de gestão. 

Consoante com a legislação vigente, é fundamental sistematizar as práticas

relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à governança.

A  Gestão  dos  recursos  públicos  está  em constante  aprimoramento  e  em

decorrência do crescimento da importância dada ao combate a corrupção, através

da  transparência,  controle  e  gerenciamento  de  riscos,  todo  gestor  necessita

sistematizar, implantar e evidenciar uma estrutura para enfrentar possíveis indícios

de  irregularidade.  Neste  contexto,  temos  os  Controles  Internos  Administrativos,

utilizados como ferramentas para detecção e tratamento dos riscos relacionados a

determinado processo, definindo-se então, o controle a ser implementado. 

O  Exército  Brasileiro  busca  adaptar-se,  e  através  do  Centro  de  Controle

Interno do Exército atua para estruturar nas Unidades Gestoras o controle desses

riscos,  contudo  a  utilização  dos  controles  internos  administrativos  nas  Unidades

Gestoras do Exército ainda é muito incipiente. Quando existem, na sua maioria são

exercidos  por  militares  oriundos de  qualificações não administrativas  dificultando

assim  a  compreensão  dos  ganhos  para  a  gestão  administrativa  das  Unidades

Gestoras advindos desses controles.

Este trabalho propõe-se a demonstrar uma forma de estruturar os Controles

internos nas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro, identificando as limitações,

vantagens  e  desvantagens  quanto  a  sua  operacionalização,  o  que  poderá  dar

oportunidade para propor possíveis soluções e melhorias nesses processos.



16

Objetiva-se com este Trabalho de Conclusão de Curso ressaltar a importância

do  controle  interno  como  ferramenta  essencial  no  gerenciamento  de  riscos,

auxiliando na gestão dos recursos públicos, respondendo a seguinte problemática:

No que se refere a execução, os procedimentos utilizados pelo Controle Interno das

Unidades  Gestoras  do  Exército  Brasileiro  estão  adequados  para  um  eficaz  e

eficiente  gerenciamento  dos  riscos  envolvidos  nos  processos  de  aquisição  das

Unidades Gestoras?

1.2 OBJETIVO

Apresentaremos  a  seguir  os  objetivos  gerais  e  específicos  deste  estudo,

demonstrando o modo como será desenvolvida a implantação de um sistema para

estruturar a auditoria interna com enfoque no gerenciamento de riscos.

Como  Objetivo  Geral  o  presente  estudo  pretende  integrar  os  conceitos

básicos e  a  informação científica  relevante  e  atualizada,  a  fim de  demonstrar  a

implantação de uma estrutura de Controles Internos em Unidade Gestora (UG) como

ferramenta essencial à redução de custos e ao controle da execução orçamentária,

de modo a contribuir para a governança eficaz e eficiente.

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo

geral,  levantaram-se  objetivos  específicos  que  conduzirão  na  consecução  do

objetivo deste estudo, que apresentamos aqui em forma de questões de estudos,

transcritas a seguir.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

Algumas questões de estudo podem ser formuladas para  este

questionamento:

- O que é Controle?

- O que é Controle Externo?

- O que é Controle Interno?

- O que são Controles Internos Administrativos?

- Quais são os princípios e objetivos que regem o controle interno?
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- O que são riscos?

- O que é gerenciamento de riscos?

- O que é governança?

- Qual a influência do gerenciamento de riscos para a governança?

-  Como implantar  Controles  Internos Administrativos  empregando-os como

ferramenta para atuar no gerenciamento de riscos?

As  respostas  a  esses  questionamentos  delimitarão  o  presente  trabalho,

proporcionando uma análise da atual estrutura de Controles Internos das Unidades

Gestoras do Exército, possibilitando soluções e identificando limitações, vantagens e

desvantagens quanto a sua operacionalização.

1.4 METODOLOGIA

Este trabalho será executado dentro de um processo científico baseado em

procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de forma clara

e detalhada como o problema elencado poderá ser solucionado, bem como quais

critérios, estratégias e instrumentos que serão utilizados no decorrer deste processo

de solução e as formas pelas quais serão utilizados.

Serão apresentados,  ainda, os instrumentos e procedimentos utilizados na

análise  dos  dados,  pretendendo  demonstrar  os  resultados  obtidos  no  presente

estudo.

Assim, para facilitar a compreensão do assunto, esta seção foi dividida nos

seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento de Pesquisa.

1.4.1 Objeto Formal de Estudo

O  estudo  pretende  utilizar-se  de  procedimentos  metodológicos  de  uma

pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória.

- Método Cientifico dedutivo e dialético.

- Pesquisa de cunho Qualitativo.

Com a autorização da Chefia da 5ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do

Exército,  foram  enviados  questionários  aos  Chefes  das  Seções  de  Aquisições,
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Licitações e Compras (SALC) das UGs vinculadas, bem como foi obtido acesso a

documentação de execução orçamentária, contábil e financeira, no intuito de mapear

um  processo  de  aquisição,  com  a  finalidade  de  sistematizar  e  estruturar  a

implantação de controles internos administrativos atuantes na gestão de riscos.

O  questionário,  enviado  aos  chefes  de  SALC  das  Unidades  Gestoras

vinculadas à 5ª ICFEx, continha perguntas fechadas e mistas, com a finalidade de

identificar o grau de preparo desse pessoal, da importância dada ao assunto e as

rotinas de Gestão de Riscos estabelecidas e executadas pelo Controle Interno da

UG. 

1.4.2 Amostra

A amostra  selecionada  para  responder  aos  questionários  foi  baseada  em

militares  que  são  chefes  da  Seção  de  Aquisição,  Licitações  e  Compras,  tendo

portanto,  afinidade com o assunto  “aquisições”  e  que  possuem algum poder  de

decisão nos processos de aquisição das UGs. 

1.4.3 Delineamento da Pesquisa

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de busca e seleção da

bibliografia;  coleta  e  análise  dos  dados,  crítica  dos  dados,  leitura  analítica  e

fichamento das fontes, argumentação e discussão dos resultados.

O  estudo  será  elaborado  no  campo  da  “Contabilidade  Pública”,  mais

especificamente no Controle Interno que existe no Exército Brasileiro, que verifica a

legalidade dos atos e fatos administrativos, assim como os resultados alcançados,

quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão.

1.4.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura

Para a conceituação de termos, levantamento das informações de interesse e

estruturação de um modelo teórico de análise foi realizada uma revisão de literatura

nos seguintes moldes: 
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a. Fontes de busca:

- Constituição Federal de 1988;

- Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000;

- Legislação no âmbito federal que trata de Controle Interno;

- Legislação no âmbito federal que trata de Gerenciamento de Riscos;

- Legislação no âmbito do Exército Brasileiro que trata de Controle Interno;

- Legislação no âmbito do Exército Brasileiro que trata de Gerenciamento de

Riscos;

- Livros que tratam de Contabilidade Pública;

- Acórdãos e publicações do TCU.

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas:

Foram utilizados sites corporativos  no intuito  de  localizar  a  legislação que

trata do assunto que está sendo pesquisado.

c. Critérios de inclusão:

- Estudos publicados em português;

- Estudos que tratam de Controle Interno no âmbito da administração pública

federal.

d. Critérios de exclusão:

-  Estudos  que não  sejam  relacionados  com  o  Controle  Interno  da

administração pública federal ou estadual;

-  Estudos  de  casos  que  estejam relacionados  com o  Controle  Interno  no

universo da administração pública municipal.

1.4.3.2 Procedimentos Metodológicos

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do

tipo  aplicada,  por  ter  por  objetivo  gerar  conhecimentos  para  aplicação  prática

dirigidos  à  solução  de  problemas específicos  relacionados  ao  gerenciamento  de

riscos, valendo-se para tal do método indutivo como forma de viabilizar a tomada de

decisões acerca do alcance da investigação, das regras de explicação dos fatos e

da validade de suas generalizações.
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Foi  realizado um estudo bibliográfico  que,  para  sua consecução,  teve  por

método a leitura exploratória  e  seletiva do material  de pesquisa,  bem como sua

revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados

de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e

compreensível.

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em legislações que norteiam o

assunto.

1.4.3.3 Instrumentos

Com  o  respaldo  dos  conhecimentos  teóricos  abordados  utilizar-se-á  da

seguinte metodologia para execução do trabalho: 

1) Pesquisa Bibliográfica e documental (seleção da bibliografia e fichamento).

2)  Pesquisa  descritiva,  entrevista  com  os  chefes  de  SALC  das  unidades

vinculadas à 5ª ICFEx, foi utilizado como instrumento de pesquisa um “questionário”.

1.4.4 Análise dos Dados

Os  dados  obtidos  com  a  pesquisa  bibliográfica  e  documental;  e  com  os

questionários  aplicados  serão  analisados  de  forma  lógica  e  pragmática,

possibilitando conclusões coerentes.

Assim, os questionários visam à reunião de dados advindos de opiniões e

conhecimentos  da  legislação,  por  parte  dos  militares  que  também  são  agentes

públicos sujeitos a coerção do Estado, estes serão analisados através de sua moda

estatística, representando, portanto, o pensamento desenvolvido ou concebido pela

maioria  dos  elementos  da  amostra  (representando  um  possível  consenso,

dependendo de sua expressividade)  que realizaram o questionário.  Estes  dados

serão apresentados através de gráficos de forma a facilitar ao leitor o entendimento

de como tais dados foram utilizados na obtenção dos resultados apresentados nas

conclusões.

Foram realizadas correlações e análises conjuntas entre os resultados obtidos

e  os  dados  reunidos  com  a  revisão  de  literatura,  as  quais  proporcionaram  um
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confronto  entre  todos  esses  dados,  permitindo  ao  autor  a  eliminação  de  dados

incoerentes e discrepantes. Também, fruto de tais análises, foi possível identificar o

grau de maturidade de risco das UGs vinculadas a 5ª ICFEx, sendo possível emitir

opinião para a melhoria do mesmo. 

Os  dados  obtidos  foram  tabulados  e  analisados  qualitativa  e

quantitativamente, visando a atender aos preceitos científicos da análise estatística,

no que couberam.

1.4.5 Alcances e Limites

O estudo ficará situado na esfera da legislação em vigor que regula o assunto

Controle Interno e Gestão de Riscos, na esfera Administração Pública Federal, no

âmbito do Exército Brasileiro e no âmbito das Unidades Gestoras vinculadas a 5ª

Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, confrontando o conhecimento

adquirido com as ações desenvolvidas pelas UGs para a Gestão de Riscos.

O estudo será limitado aos militares, chefes de SALC, que responderam aos

questionários,  por  serem  esses  militares os  responsáveis  pela  elaboração  dos

Processos Administrativos referentes as aquisições de suas respectivas Unidades.

Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, e carecer de uma experimentação

de campo, a investigação será limitada pela impossibilidade de se generalizar os

resultados ao ambiente real.

1.5 JUSTIFICATIVA

Toda instituição busca manter sua credibilidade perante a sociedade, e isso

exige  que  estas  instituições  estejam  preparadas  para  evitar  ou  minimizar  os

impactos de situações que possam influenciar a opinião pública. 

A manutenção de uma imagem positiva passa pela importância de se evitar

desvios de recursos por meio de fraudes, sejam elas financeiros ou patrimoniais e,

desta forma, honrar a confiança depositada pelo cidadão na Instituição. 
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O Exército  já  trabalha  neste  sentido,  tendo  como  um de  seus  objetivos

estratégicos para o quadriênio de 2013 a 2016 “aumentar a efetividade na gestão do

bem público1.”

Aplicar a gestão de riscos aos controles internos constitui uma ferramenta

essencial  para  evitar  desvios  dessa  natureza,  pois,  “no  setor  público,  uma

preocupação central  é o  dever  de cuidar  do bem público,  gerenciando os riscos

mantendo-se em primeiro plano o interesse público” (AVILA 2014). 

“A  postura  esperada  é  de  prever  e  prevenir  os  riscos  inerentes  a  um
conjunto de processos;  os processos ineficientes são,  de fato,  as fontes
primárias de riscos; e os controles devem ser as ferramentas de gestão e de
monitoração de riscos.”(BERGAMINI JUNIOR 2005, p. 176). 

Desta  forma,  aborda-se  essa  temática  por  sua  relevância  no  contexto  da

instituição e da Administração Pública,  pois  considera-se que a adoção de boas

práticas  de  controles  internos  e  gestão  de  risco  é  de  suma importância  para  a

administração  pública  brasileira  e  acredita-se  que  para  que  isso  ocorra

satisfatoriamente  deve  haver  uma  padronização  dos  métodos  e  procedimentos

envolvidos nessas atividades. 

2 DESENVOLVIMENTO

Partindo do objetivo geral que é demonstrar a implantação de uma estrutura

de Controles  Internos em Unidade Gestora  (UG),  o  qual  subsidia  a  análise  dos

objetivos  específicos,  que  foram apresentados  como  questões,  abordaremos  os

conceitos  teóricos  procurando  responder  aos  quesitos,  demonstrando  o  grau  de

maturidade da gestão de riscos nas Unidades estudadas, evidenciando como essas

UGs poderão implantar o gerenciamento de riscos na forma sugerida pelo CCIEx.

2.1 CONTROLE

Controlar consiste em certificar-se de que os resultados das ações tomadas

estão de acordo com o planejamento inicial, buscando corrigi-las quando necessário.

Diferenciaremos a seguir os termos Controle Externo, Controle Interno ou Sistema

1 Publicado  no  Boletim  do  Exército  nº  1/2013,  de  4  de  janeiro  de  2013,  disponível  em
http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/boletins.php  Acessado em 30/08/2016.

http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/boletins.php
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de Controle Interno e Controles Internos Administrativos ou simplesmente Controles

Internos. Para um melhor entendimento do significado de controle damos destaque

desde já aos conceitos interligados.  Objetivo é o que se deseja alcançar tal como

definido no planejamento. Risco é qualquer evento que possa impedir ou dificultar o

alcance de um objetivo. Controle, portanto, só tem significado e relevância quando

é concebido para garantir o cumprimento de um objetivo definido e só faz sentido se

houver riscos de que esse objetivo não venha a ser alcançado. (TCU, 2009, p 4).

2.1.1 Controle Externo

Conforme foi explicitado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

em sua  publicação  “Cartilha  de  Orientações  sobre  Controle  Interno”,  o  Controle

Externo,  caracteriza-se por  ser  exercido  por  órgão autônomo e independente da

Administração, cabendo-lhe as atribuições indicadas pela Constituição Federal de

1988. Esse controle é exercido pelo Poder Legislativo, auxiliado pelos Tribunais de

Contas, com o objetivo de verificar a probidade da administração, guarda e legal

emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei. (TCEMG, 2012, p 19).

2.1.2 Controle Interno

Embora  as  atividades  desempenhadas  pelos  Controles  Externo  e  Interno

apresentem  similaridade  quanto  aos  objetivos  e  técnicas  que  aplicam,  são

distinguídos  pela  forma  de  atuação.  Tendo  visto  a  caracterização  do  Controle

Externo no subitem anterior, percebemos a diferenciação, já que o Controle Interno

como  integrante  da  estrutura  organizacional  da  Administração,  tem  por  função

acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou

corretivamente,  as  ações  a  serem  desempenhadas.  Note-se,  ainda,  o  caráter

opinativo  do  Controle  Interno,  haja  vista  que  o  gestor  pode  ou  não  atender  à

proposta  que lhe  seja  indicada,  sendo dele  a  responsabilidade e  risco  dos atos

praticados. (TCEMG, 2012, p 19).

Outra  definição  interessante  de  Controle  Interno  é  dada  pelas  Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao  Setor Público (NBCT 16) que  o definem
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como sendo o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados

pela entidade do setor público, tendo como objetivo:

a)  salvaguardar  os  ativos  e  assegurar  a  veracidade  dos  componentes

patrimoniais;

b) dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente;

c) propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada;

d) estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas;

e) contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade;

f)  auxiliar  na  prevenção  de  práticas  ineficientes  e  antieconômicas,  erros,

fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.

De  acordo  com  a  Instrução  Normativa  Conjunta  do  Ministério  do

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União, nº 1, de 10

de maio de 2016, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal: 

Compreende  as  atividades  de  avaliação  do  cumprimento  das  metas
previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos
orçamentos  da  União  e  de  avaliação  da  gestão  dos  administradores
públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização,
e  tendo  como  órgão  central  a  Controladoria-Geral  da  União.  Não  se
confunde com os controles internos da gestão, de responsabilidade de cada
órgão e entidade do Poder Executivo federal. (MPOG/CGU, 2016, p. 3)

Como podemos constatar, o objeto do controle interno são os componentes

patrimoniais, a conformidade aos registros contábeis, às normas das entidades, as

práticas  de  preservação  do  patrimônio  diante  de  atos  ou  rotinas  lesivas  ao

patrimônio (TCEMG, 2012, p 19).

2.1.2.1 O CONTROLE INTERNO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

Com  atribuições  bem  definidas,  a  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  é

responsável pelas atividades referentes aos Sistemas de Administração Financeira

Federal, Contabilidade Federal e Controle Interno do Poder Executivo Federal, no

âmbito do Comando do Exército.
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Figura 1 - Estrutura da SEF

 Fonte: http://www.sef.eb.mil.br/sef/organograma.html

No Exército, conforme item 2.1 do  Manual de Auditoria do Exército  (2013)

essa estrutura de controle é formada pelo Centro de Controle Interno do Exército,

unidade  setorial  de  controle  interno,  diretamente  subordinada  ao  Comando  do

Exército como órgão de assessoramento,  e pelas Inspetorias de Contabilidade e

Finanças  do  Exército,  como  unidades  de  controle  interno,  atuando  em  suas

Unidades Gestoras2 vinculadas à sua orientação técnica. 

De acordo com o Art. 5º, da Portaria nº 50, de 10 de fevereiro de 2003, que

aprovou o Regulamento das Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (R-

29), a 2º Seção, Seção de Auditoria e Fiscalização, tem por incumbência, dentre

outros, organizar as atividades de controle interno, de forma a criar condições para

avaliar  a  adequação  dos  controles,  a  eficiência  e  a  eficácia  da  gestão  nas

organizações militares vinculadas tecnicamente as Inspetorias. 

2 Como  Unidades  Gestoras  entende-se  as  organizações  militares  que  possuem  autonomia
administrativa, ou seja, que utiliza o crédito recebido da unidade gestora responsável.(Nota do autor)
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2.1.3 Controles Internos Administrativos

Controles Internos e Controles Internos Administrativos serão aqui tratados

como sinônimos, Entretanto é de suma importância que não sejam confundidos com

a Auditoria Interna. É comum essa confusão, contudo enquanto os controles internos

estão voltados para a execução dos objetivos estabelecidos, a auditoria interna está

mais relacionada ao trabalho de revisão e apreciação dos controles internos.

Podemos definir  os Controles Internos como um processo no qual  quanto

maior  for  a  adequação  dos  controles  internos  administrativos  menor  será  a

vulnerabilidade  aos  riscos  inerentes  à  gestão  propriamente  dita  (IN  nº  01/SFC,

2001). E os  controles internos estruturados dentro de uma Unidade Gestora  são

essenciais, não só para o Órgão, mas a terceiros que se relacionam com este.

Ao exercer  o  controle,  os  entes e demais órgãos públicos,  necessitam se

assegurar de que a existência de erros e riscos potenciais devem ser devidamente

controlados e monitorados, atuando de forma preventiva, concomitante ou corretiva,

além de prevalecer como ferramentas auxiliares de governança.

 Os controles internos auxiliam o gestor no cumprimento de sua missão tendo

em  vista  a  necessidade  de  conhecimento  daquilo  que  ocorre  na  sua  Unidade,

voltado para técnicas modernas de administração (planejamento e gestão). Antes de

ser  meio  de  fiscalização,  os  controles  internos  têm  caráter  preventivo,  pois

transmitem ao gestor  público a tranquilidade de estar  informado da legalidade e

legitimidade dos atos de administração praticados pelos agentes, da viabilidade ou

não do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correção

de eventuais desvios ou rumos de sua administração (Adaptado TCEMG, 2012 p19).

2.1.4 Princípios e Objetivos que regem os Controles Internos

De acordo com a IN-Conjunta MPOG-CGU nº 1/2016 os controles internos da

gestão  do  do  órgão  ou  entidade  devem  ser  desenhados  e  implementados  em

consonância com os seguintes princípios: 

Art. 8º
(...)
I – aderência à integridade e a valores éticos;
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II  –  competência  da  alta  administração  em  exercer  a  supervisão  do
desenvolvimento e do desempenho dos controles internos da gestão;
III  –  coerência  e  harmonização  da  estrutura  de  competências  e
responsabilidades dos diversos níveis de gestão do órgão ou entidade;
IV  –  compromisso  da  alta  administração  em  atrair,  desenvolver  e  reter
pessoas com competências técnicas, em alinhamento com os objetivos da
organização;
V – clara definição dos responsáveis pelos diversos controles internos da
gestão no âmbito da organização;
VI – clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz gerenciamento de
riscos;
VII  –  mapeamento  das  vulnerabilidades  que  impactam  os  objetivos,  de
forma que sejam adequadamente identificados os riscos a serem geridos;
VIII – identificação e avaliação das mudanças internas e externas ao órgão
ou entidade que possam afetar significativamente os controles internos da
gestão;
IX  –  desenvolvimento  e  implementação  de  atividades  de  controle  que
contribuam para a obtenção de níveis aceitáveis de riscos;
X  –  adequado  suporte  de  tecnologia  da  informação  para  apoiar  a
implementação dos controles internos da gestão;
XI  –  definição  de  políticas  e  normas  que  suportem  as  atividades  de
controles internos da gestão;
XII  –  utilização de informações relevantes e de qualidade para apoiar  o
funcionamento dos controles internos da gestão;
XIII  –  disseminação  de  informações  necessárias  ao  fortalecimento  da
cultura e da valorização dos controles internos da gestão;
XIV–  realização  de  avaliações  periódicas  para  verificar  a  eficácia  do
funcionamento dos controles internos da gestão; e
XV –  comunicação  do  resultado  da  avaliação  dos  controles  internos  da
gestão aos responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta
administração (MPOG/CGU, 2016, p. 4).

Vejamos agora quais são os objetivos dos Controles Internos que a Instrução
Normativa MPOG-CGU nº 1/2016  cita em seu artigo 10:

 
I – dar suporte à missão, à continuidade e à sustentabilidade institucional,
pela garantia razoável de atingimento dos objetivos estratégicos do órgão
ou entidade;
II  –  proporcionar  a  eficiência,  a  eficácia  e  a  efetividade  operacional,
mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
III – assegurar que as informações produzidas sejam íntegras e confiáveis à
tomada de decisões, ao cumprimento de obrigações de transparência e à
prestação de contas;
IV  –  assegurar  a  conformidade  com  as  leis  e  regulamentos  aplicáveis,
incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo
e da própria organização; e
V – salvaguardar e proteger bens, ativos e recursos públicos contra 
desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação
indevida. (MPOG/CGU, 2016, p. 5)
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2.2 RISCOS

A  Instrução  Normativa  nº  1/2016  define  risco  como  “possibilidade  de

ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos.” E

seguindo outras publicações que tratam do assunto ela também estabelece que o

risco é medido em termos de impacto e de probabilidade.

O Tribunal  de  Contas  da União  vem sistematicamente  recomendando  em

seus acórdãos a avaliação e gestão de riscos nas organizações,  com o objetivo

principal de implantar melhorias na governança pública. Decorrente, essencialmente

dessas recomendações, o CCIEx expediu a Nota Técnica de Controle Interno Nº 1 -

de 20 de agosto de 2013, e a a Nota Técnica de Controle Interno Nº 1 - de 11 de

maio de 2016 com o objetivo de apresentar novas tendências das atividades de

auditoria  e  fiscalização,  trazendo  novos  desafios  aos  controles  internos  no

cumprimento de suas missões, e ainda, buscando adequar-se às novas rotinas de

auditoria e fiscalização, visando o atendimento aos princípios da boa governança,

pretendendo  assegurar  que  os  objetivos  das  unidades  jurisdicionadas  sejam

alcançados de forma concreta. 

A Instrução Normativa nº 1/2016 classifica os riscos, de acordo com o tipo da

seguinte forma:

a) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do
órgão  ou  entidade,  normalmente  associados  a  falhas,  deficiência  ou
inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;
b) riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer 
a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) 
em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão 
institucional;
c) riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas
que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade; e
d)  riscos  financeiros/orçamentários:  eventos  que  podem  comprometer  a
capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários
e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que
possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no
cronograma de licitações (MPOG/CGU, 2016, p. 10).

Esta mesma Instrução Normativa determina aos órgãos e entidades do Poder

Executivo federal, implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de

riscos,  compatível  com  sua  missão  e  seus  objetivos  estratégicos,  conforme  as

diretrizes que estabeleceu.

O assunto  “riscos”  permeia  todo esse  trabalho,  portanto  não se  esgota  o
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estudo do termo neste item. Ele será abordado obrigatoriamente no próximo item,

quando trataremos da gestão de riscos. 

2.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Um conceito que se adéqua bastante aos objetivos deste trabalho é o que

define  gerenciamento de risco como um processo efetuado pela administração e

servidores  de  uma  organização,  aplicada  a  definição  da  estratégia  e  em  toda

empresa,  projetada  para  identificar  os  eventos  potenciais  que  podem  afetar  e

entidade, e gerenciar o risco dentro do seu apetite por riscos, a fim de fornecer a

garantia razoável em relação ao alcance dos objetivos organizacionais (adaptado do

COSO, 2007).

Verificaremos ainda outros conceitos, com o intuito de clarear bem o assunto

aos leitores, como por exemplo, a definição do Instituto de Auditores Internos (IIA)

que  expressa  que  Gestão  de  Riscos  é  uma ferramenta  de  gestão  e  tem como

grande desafio  auxiliar  a  Administração a encontrar  o  “ponto  de equilíbrio”  entre

Custo versus Controle3.

3Citado por Paulo Aires, (2012)
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Figura 2 – Ponto de equilíbrio - CUSTO versus CONTROLE

Evidencia-se  na  observação  da  figura  acima  que  o  custo  dos  controles

internos administrativos não deve ser superior aos benefícios que deles se esperam.

As  organizações  têm  recursos  limitados  e  devem  priorizar  sua  utilização  nas

atividades (incluindo os controles) que agregam mais valor. No caso dos controles,

os  recursos  devem  ser  investidos  para  mitigar  os  riscos  mais  relevantes;  e  o

excesso  de  controles  pode  onerar  demasiadamente  o  processo,  tornando-o

dispendioso e contraproducente

Para Brasiliano (2014) o risco é sempre um elemento de incerteza, podendo

ser uma ameaça ou uma oportunidade, tudo sempre referindo-se ao futuro. 

A definição de gerenciamento de riscos dada pela Federação Internacional de

Contadores (IFAC - International Federation of Accountants), presente na publicação

de  Tribunal  de Contas da União (2009) estabelece a gestão de riscos como um

processo para: 

a) entender os objetivos organizacionais; 
b) identificar  os riscos associados ao alcance desses objetivos,  em uma
base contínua, de forma a poder reagir  a (ou iniciar)  mudanças de uma
maneira apropriada e oportuna; 
c) estimar os riscos, em termos da probabilidade de algo acontecer e o seu
potencial impacto; 

Fonte: Paulo Ayres (2012)
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d) estabelecer políticas apropriadas e procedimentos para gerenciá-las, na
proporção dos riscos ou oportunidades envolvidos; 
e) monitorar e avaliar os riscos e os programas ou procedimentos utilizados
para tratá-los. Revisar riscos passados e buscar se antecipar aos futuros e
monitorar mudanças nos ambientes interno e externo para obter informação
que  possa  sinalizar  uma  necessidade  de  se  reavaliar  os  objetivos  da
entidade ou do controle. (TCU, 2009, p. 19). 

Resumindo o que vimos até este ponto podemos concluir que para implantar

controles, primeiro é necessário que objetivos sejam definidos e, considerando que

todos os objetivos envolvem riscos, surge a necessidade de gestão desses riscos,

identificando-os,  avaliando-os  e  decidindo  se  devem  ser  modificados  por  algum

tratamento.

2.4 GOVERNANÇA

O  termo  governança  deriva  de  governar  sendo  que  sua  origem  está

associado ao momento em que a organização deixa de ser gerida diretamente por

seus  proprietários  e  passa  a  ser  conduzida  por  terceiros  (administradores),  que

receberam poder e autoridade para gerir seus recursos. 

Buscando melhorar o desempenho organizacional,  reduzir  conflitos,  alinhar

ações  e  trazer  mais  segurança  para  proprietários,  ao  longo  da  história  foram

realizados estudos e desenvolvidas múltiplas estruturas de governança (TCU, 2014,

p. 15).

No  setor  público,  o  contexto  evolutivo  já  descrito,  propiciou  discutir  a

governança na esfera pública e resultou no estabelecimento dos princípios básicos

que  norteiam  as  boas  práticas  de  governança  nas  organizações  públicas:

transparência,  integridade  e  prestação  de  contas  (IFAC,  2001,  Citado  por TCU,

2014, p. 17).

De acordo com o Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União (BRASIL,

2011), citado na publicação do TCU, 2014, governança pode ser descrita como um

sistema  pelo  qual  as  organizações  são  dirigidas,  monitoradas  e  incentivadas,

envolvendo os relacionamentos entre sociedade, alta administração, servidores ou

colaboradores e órgãos de controle. Em essência, a boa governança pública tem

como propósitos  conquistar  e  preservar  a  confiança  da  sociedade,  por  meio  de
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conjunto eficiente de mecanismos,  a fim de assegurar que as ações executadas

estejam sempre alinhadas ao interesse público (TCU, 2014, p 21).

O conceito e a importância da governança estão associadas a relação entre o

proprietário  e  o  administrador  que,  em  muitos  casos,  propicia  o  surgimento  de

divergências  de  interesse,  levando ao potencial  conflito  entre  seus objetivos,  na

medida em que ambos visam maximizar seus próprios benefícios (TCU, 2014).

Tais divergências entre o proprietário e o administrador são conhecidas como

“conflito  de  agência”,  sendo  a  vertente  mais  aceita  a  de  que  a  governança

corporativa surgiu para superar este conflito (IBGC, 2009 citado por SILVEIRA 2015,

p. 16 adaptado).”

Este  problema  aparece  quando  o  bem-estar  de  uma  parte  (denominada

principal)  depende das  decisões tomadas por  outra  (denominada  agente)  e  que

embora  o  agente  tenha  o  dever  de  tomar  decisões  em  benefício  do  principal,

ocorrem situações em que os interesses de ambos são conflitantes, dando margem

a um comportamento oportunista (SILVA et al.,  2007, p. 22 citado por SILVEIRA

2015, p. 16).

Infere-se  que,  no  contexto  público,  a  sociedade  é  o  “principal”,  pois

compartilha as percepções de finalidade e valor e detêm o poder social, podendo

exercê-lo  de  forma  conjunta  e  ordenada  por  meio  de  estruturas  criadas  para

representá-la (DALLARI, 2005, citado por TCU, 2014, p. 41) já os “agentes” são

aqueles  a  quem  foi  delegada  autoridade  para  administrar  os  ativos  e  recursos

públicos, enfim, autoridades, dirigentes, gerentes e colaboradores do setor público

(TCU, 2014, p. 41).

No setor público, governança estaria associado a transparência, integridade,

prestação  de  contas,  liderança,  compromisso,  integração,  eficiência  e  eficácia,

sendo que, para sua melhoria nas organizações públicas no sentido de atender aos

interesses da sociedade, faz-se necessário garantir o comportamento ético, íntegro,

responsável,  comprometido  e  transparente  da  liderança;  controlar  a  corrupção;

implementar  efetivamente  um  código  de  conduta  e  valores  éticos;  observar  e

garantir  a  aderência  das  organizações  às  regulamentações,  códigos,  normas  e

padrões,  garantir  a  transparência  e  a  efetividade  das  comunicações,  balancear
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interesses e envolver efetivamente os cidadãos e usuários de serviços. (TCU, 2014,

p. 15 adaptado).

O TCU (2014) entende que para o alcance da satisfação desse interesse, a

governança no setor público se organiza em um sistema (Figura 3) que “reflete a

maneira como diversos atores se organizam, interagem e procedem para obter a

boa  governança”,  envolvendo  estruturas  administrativas,  processo  de  trabalho,

instrumentos, fluxo de informações e o comportamento de pessoas envolvidas direta

ou  indiretamente,  na  avaliação,  no  direcionamento  ou  no  monitoramento  da

organização. 

Figura 3 – Sistema de Governança em Órgãos da Administração Pública

Nota-se no sistema representado pela Figura 3 que quatro instâncias foram

destacadas de modo a evidenciar a relação entre elas, quais sejam: as instâncias

externas  de  governança;  as  instâncias  externas  de  apoio  a  governança;  as

instâncias internas de governança; e as instâncias internas de apoio a governança. 

Cada  instância  é  abordada  pelo  TCU  descrevendo  de  forma  clara  suas

responsabilidades conforme a seguir: 

FONTE: TCU (2014)
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a)  Instâncias  externas  de  governança:  responsáveis  pela  fiscalização,
controle e regulação, desempenhando importante papel para promoção da
governança das organizações públicas. 
b)  Instâncias  externas  de  apoio  à  governança:  são  responsáveis  pela
avaliação, auditoria e monitoramento independente e,  nos casos em que
disfunções  são  identificadas,  pela  comunicação  dos  fatos  às  instâncias
superiores de governança.
c) Instâncias internas de governança: responsáveis por definir ou avaliar a
estratégia  e  as  políticas,  bem  como  monitorar  a  conformidade  e  o
desempenho  destas,  devendo  agir  nos  casos  em  que  desvios  forem
identificados, sendo também responsáveis por garantir que as estratégias e
as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre o
principal e o agente.
d) Instâncias internas de apoio à governança: responsáveis por realizar a
comunicação  entre  as  partes  interessadas  internas  e  externas  à
administração,  bem  como  auditorias  internas  que  avaliam  e  monitoram
riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas
à alta administração (TCU, 2014 p. 45).

Dentro  do sistema,  segundo o  TCU (2014),  ainda existem estruturas  que

contribuem para a boa governança, são elas: a administração executiva, a gestão

tática e a gestão operacional.

a) Administração executiva: responsável por avaliar, direcionar e monitorar,
internamente o órgão ou a entidade.
b) Gestão tática: responsável por coordenar a gestão operacional em áreas
específicas. 
c) Gestão operacional: responsável pela execução de processos produtivos
finalísticos e de apoio. (TCU, 2014 p. 46).

A relação existente entre a gestão e a governança no setor público pode ser

explicada por meio de suas funções básicas. De modo geral,  a governança tem

como incumbência avaliar, direcionar e monitorar enquanto a gestão está integrada

aos  processos  organizacionais  sendo  responsável  pelo  planejamento,  execução,

controle e ação.
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Figura 4 – Relação entre Governança e Gestão

A  figura  4  representa,  de  maneira  geral  que  a  gestão  é  o  manejo  dos

recursos  e  poderes  colocados  à  disposição  de  órgãos  e  entidades  para  a

consecução de seus objetivos sendo que, a governança provê o direcionamento,

monitoramento,  supervisão  e  avaliação  da  atuação  da  gestão,  objetivando  o

atendimento  das  necessidades  e  expectativas  dos  cidadãos  e  demais  partes

interessadas.  A  governança  define  a  estratégia  e  a  gestão  presta  contas

(accountability).

Figura 5 – Mecanismos de Governança

A Figura 5 representa a coesão que deve existir  para que as funções de

governança sejam executadas. Segundo o TCU (2014) “para que as funções de

FONTE: TCU (2014)

FONTE: TCU (2014)
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avaliar,  direcionar  e  monitorar  sejam  executadas  de  forma  satisfatória,  alguns

mecanismos devem ser adotados: a liderança, a estratégia e o controle.

Para o Tribunal a liderança está afeta a natureza humana ou comportamental,

assegurando condições mínimas para o exercício da boa governança, por exemplo:

pessoas íntegras, capacitadas, responsáveis e motivadas. 

As estratégias são definidas pela liderança e são desenvolvidas levando-se

em  consideração  o  ambiente  externo  e  interno,  as  necessidades  das  partes

interessadas,  avaliação  de  cenários,  definição  e  monitoramento  de  objetivos  de

médio, curto e longo prazo e da sinergia entre as estratégias. 

Finalmente, o Tribunal define que para que os processos sejam executados,

existem  riscos,  para  os  quais  devem  ser  estabelecidos  controles,  sendo  sua

avaliação, transparência e prestação de contas necessários e executados por meio

de prestação de contas e da responsabilização pelos atos praticados. 

Nota-se  que  o  estabelecimento  de  controles  é  essencial  para  que  riscos

inerentes a processos sejam monitorados e garantam ao principal que os objetivos

estabelecidos para a organização sejam atendidos, evitando desvios do gestor que

poderiam causar prejuízos ao principal. Nesse contexto, torna-se importante abordar

a  influência  do  gerenciamento  de  riscos  para  a  governança,  para  melhor

compreender a relação destes assuntos.

2.5 INFLUÊNCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A GOVERNANÇA

Segundo  Goulart  (2011),  nos  anos  2005  e  2006,  o  TCU  enfatizou  a

verificação  de  controles  internos  por  meio  de  roteiros.  Nos  anos  2007  e  2008,

evoluiu para a avaliação dos controles internos como mecanismos de focalização

dos programas de governo. Finalmente, de 2009 em diante, passou a enfatizar a

avaliação de controles internos como mecanismo de resposta aos riscos de não

sucesso  de  programas públicos,  inclusive  adotando  o  COSO II  (Enterprise  Risk

Management - Integrated Framework) como modelo para seus trabalhos. Para tanto,

o TCU utilizava cruzamentos de dados obtidos em bases públicas para identificar

possíveis falhas de controles internos. O sistema de gestão de riscos e de controles
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internos é um dos importantes componentes de um sistema de governança. (TCU,

2014, p 30)

Não é objeto deste trabalho aprofundar o estudo quanto ao ambiente histórico

e os motivos que conduziram à criação do Committe Of Sponsoring Organizations of

the  Treadway  Commission  -  COSO  (Comitê  das  Organizações  Patrocinadoras),

contudo  é  importantíssimo  ressaltar  que  o  COSO  publicou  critérios  práticos,

amplamente aceitos, para o estabelecimento de controles internos e para avaliação

de sua efetividade. 

O modelo de referência COSO I, ao definir risco como a possibilidade que um

evento  ocorra  e  afete  de  modo  adverso  o  alcance  dos  objetivos  da  entidade,

introduziu a noção de que controles internos devem ser ferramentas de gestão e

monitoração de riscos em relação ao alcance de objetivos e não mais devem ser

dirigidos  apenas  para  riscos  de  origem  financeira  ou  vinculados  a  resultados

escriturais. O papel do controle interno foi, assim, ampliado e reconhecido como um

instrumento de gerenciamento  de riscos indispensável  à  governança corporativa.

(TCU, 2009, adaptado)

Segundo a ABNT (2009) as organizações gerenciam o risco, identificando-o,

analisando-o  e,  em  seguida,  avaliando  se  o  risco  deve  ser  modificado  pelo

tratamento adequado do risco a fim de atender a seus critérios de risco.

Segundo  essa  norma  a  gestão  de  riscos  possibilita  uma  organização

aumentar a probabilidade de atingir seus objetivos; encorajar uma gestão proativa;

melhorar a governança; melhorar os controles; estabelecer uma base confiável para

a  tomada  da  decisão  e  o  planejamento;  melhorar  a  eficácia  e  a  eficiência

operacional;  melhorar a aprendizagem organizacional e aumentar a resiliência da

organização.

Dessa forma, o foco na gestão de riscos corporativos está relacionado com

eventos que possam afetar o alcance de objetivos organizacionais e também com a

parte  preventiva,  a  modelagem  de  sistemas  de  controles  internos.  O  CCIEx

seguindo as tendências mundiais, está introduzindo nas Unidades jurisdicionadas,

utilizando-se da capilaridade das ICFEx, uma estrutura voltada para a gestão global

de riscos é está aplicando as estruturas de controles internos com base nos modelos

COSO 1 (Internal  Control  Framework)  e COSO 2 (Enterprise Risk Management-
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ERM), sendo que abordaremos no próximo tópico as etapas para a implementação

da gestão de riscos.

2.6 CONTROLES INTERNOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DE RISCOS

Para demonstrar metodologicamente a sequência de medidas que devem ser

executadas para a introdução do processo de avaliação de riscos abordaremos as

ações a serem tomadas em cada uma das etapas. 

A Instrução Normativa Conjunta – CGU/MPOG, nº 01, de 10 de maio de

2016, em seu artigo 12,  destaca a importância de se fazer distinção,  no que se

refere  à  responsabilidade.  As  atribuições  de  estabelecer,  manter,  monitorar  e

aperfeiçoar os controles internos da gestão é da alta administração da organização,

entenda-se no caso do Exército, do Comandante, Chefe ou Diretor da Organização

Militar;  cabe  aos  demais  funcionários  e  servidores  a  responsabilidade  pela

operacionalização  dos  controles  internos  da  gestão  e  pela  identificação  e

comunicação de deficiências às instâncias superiores. Enquanto que a colaboração

do  Controle  Interno4 é  apresentar  garantias  de  que  tais  riscos  estão  sendo

gerenciados adequadamente.

Sendo  assim,  entende-se  que  o  comandante,  chefe  ou  diretor  da

Organização Militar, que é o tomador de decisão, deve ter conhecimento sobre os

riscos inerentes a suas atividades e estabelecer condições para que estes riscos

sejam monitorados por meio de uma atuação efetiva.  O estabelecimento dessas

condições é entendida como gestão de riscos.

Segundo o professor Pardini, uma organização existe para gerar valor para as

partes  interessadas,  devido  a isso  ela  tem uma missão a cumprir,  de  onde são

definidos objetivos estratégicos que visam o cumprimento desta missão. Para que

estes  objetivos  sejam  alcançados,  estratégias  são  definidas  e  processos

operacionais  são  executados,  sendo  que,  cada  processo  possui  seus  objetivos

operacionais5.

4Neste caso, entenda-se “Controle Interno” como o Sistema de Controle Interno do Exército. (Nota do Autor).
5 PARDINI, Eduardo Person, Curso de Formação de Auditores Internos – Nível Intermediário. Brasília, 2016. 
Informação verbal.
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Após  identificar  o  processo  a  ser  analisado,  deve-se  mapear  o  processo

operacional, podendo, então identificar seus objetivos e quais os riscos envolvidos.

Na figura nº 6 vemos um modelo básico de mapeamento de processo.

Figura 6 – Mapeamento do processo

O fluxograma permite entender e distinguir as tarefas envolvidas no processo

e os  controles  internos administrativos  utilizados.  Ao levantar  todos os  controles

envolvidos é possível estabelecer uma matriz de controles. 

Conhecendo-se o objetivo do processo é possível  levantar quais as falhas

que podem ocorrer que venham a afetar o alcance do objetivo. Desta forma pode-se

levantar  os  fatores  causadores de óbices  para  a  consecução do  objetivo.  Estes

fatores  de  risco que  são  a  origem  e/ou  causa  do  risco  devem  ser  levantados

utilizando-se  a  ferramenta  conhecida  como  “Diagrama  de  Causa  e  Efeito

(ISHIKAWA)”.  Neste caso estudado, que temos um processo de aquisição pública,

Fonte: Sistema Excelência no Exército Brasileiro
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para facilitar a identificação dos riscos, sugerimos que os responsáveis consultem o

documento “Riscos e Controles nas Aquisições” elaborado pelo Tribunal de Contas

da  União  e  disponível  em  http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm

(visto em junho de 2016).

Gerir riscos significa identificar os eventos de risco analisando-os quanto a

probabilidade e o impacto de sua ocorrência estabelecendo-se uma matriz de risco.

Para o estabelecimento da matriz é necessário que a organização defina a

maneira de realizar a análise qualitativa do risco. Tal  análise pode ser feita,  por

exemplo, utilizando-se o quadro a seguir. (CCIEx 2016, p. 4)

Quadro 1 – Probabilidade e impacto dos riscos
CLASSIFICAÇÃO PROBABILIDADE IMPACTO

Elevada (o)
O  evento  de  risco  tem  elevada
probabilidade de ocorrer.

Se  o  evento  de  risco  ocorrer,  impacta
outros processos muito fortemente.

Muito Alta (o)
O  evento  de  risco  tem  altíssima
probabilidade de ocorrer.

Se  o  evento  de  risco  ocorrer,  impacta
outros processos de forma direta.

Alta (o)
O  evento  de  risco  tem  alta
probabilidade de ocorrer.

Se  o  evento  de  risco  ocorrer,  não
impacta outros processos.

Média (o)
O evento de risco tem probabilidade
média de ocorrer.

Se  o  evento  de  risco  ocorrer,  impacta
somente o próprio processo levemente.

Baixa (o)
O  evento  de  risco  tem  baixa
probabilidade de ocorrer.

Se  o  evento  de  risco  ocorrer,  não
impacta nada.

FONTE: CCIEx (2016)

Para o CCIEx (2016) a probabilidade de que trata o quadro 1 é a chance de

que o risco ocorra, já o impacto é o efeito nos objetivos do processo se o evento de

risco ocorrer. A análise deve ser feita de forma subjetiva e seu resultado deverá ser

inserido no quadro 2, definindo-se os níveis de risco.

Quadro 2 – matriz de exposição ao risco impacto X probabilidade

IMPACTO

PROBABILIDADE

Baixa (1) Média (2) Alta (3) Muito Alta
(4)

Elevada (5)

Elevado (5) 5 10 15 20 25

Muito Alto (4) 4 8 12 16 20

Alto (3) 3 6 9 12 15
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Médio (2) 2 4 6 8 10

Baixo (1) 1 2 3 4 5

Níveis de Risco Risco controlável
Monitoramen
to e gestão

Ação média
e curto prazo

Ação
imediata

FONTE: adaptado de CCIEx (2016)

No quadro 2, a definição do nível de risco corresponderá ao quadrante em

que ele se encontra e definirá o tratamento adequado a que deve ser submetido

conforme o apetite a riscos da organização.

Os  termos  classificados  em  muito  alto,  alto,  médio  e  baixo  receberam

valores, escalonados de 1 a 5, sendo 5 correspondente a muito alto e 1 a baixo. A

multiplicação destes  valores  proporciona ao gestor  a  capacidade  de priorizar  os

riscos a serem monitorados, de forma que, por exemplo, os riscos cuja ação deve

ser imediata terão uma ordem de prioridade nas ações partindo da maior pontuação

(25) para a menor pontuação (10).

A partir deste momento, um plano de gestão de riscos pode ser estabelecido

com a identificação das ações a serem executadas no caso dos riscos identificados

ocorrerem, levando em consideração as possibilidades de evitar, mitigar, transferir

ou aceitar os riscos, tratando-os adequadamente. 

Segundo Armando (2011, p. 118) evitar deve ser entendido como eliminação

do risco devido a sua criticidade;  transferir significa entregar o ônus do risco para

terceiros; mitigar consiste em ações para reduzir a severidade do risco, reduzido a

sua  probabilidade  de  ocorrência  e  aceitar  consiste  em  produzir  um  plano  de

contingência quando a decisão é ter uma postura ativa sobre o risco,  quando a

decisão é ter uma postura passiva a ação é totalmente reativa, sem prévio plano

sobre o risco. 

No Exército Brasileiro, segundo o CCIEx (2016, p.5), adota-se a possibilidade

de aceitar os riscos somente para aqueles que possuem baixa severidade.

Ao serem identificados, uma avaliação quanto a probabilidade e o impacto da

ocorrência pode ser efetuada e uma resposta ao risco pode ser planejada e executa-

da.

As  possibilidades  de  resposta  aos  riscos  identificados  são:  aceitar,  evitar,

transferir e mitigar. 
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A aceitação, implica dizer que o risco inerente está dentro do apetite a riscos

da organização.

Segundo  o  professor  Pardinni,  evitar  o  risco  só  será  possível  se  a

organização não executar o processo ou desistir da estratégia.

A transferência do risco ocorre pela entrega deste a um terceiro, que pode

ocorrer mediante contrato, como por exemplo o contrato de seguros.

E, por fim, a mitigação do risco ocorre pela definição de ações estratégicas

para os objetivos estratégicos e criação de controles internos para os objetivos ope-

racionais, agindo no risco de modo a trazê-lo ao nível de aceitação da organização

quanto ao apetite a riscos.

É para os fatores de risco que devem ser estabelecidos controles internos,

pois, não há possibilidade de tratar o risco e sim a sua causa. Por exemplo: O risco

de  morrer  de  infarto  não  pode  ser  tratado,  não  havendo  como  estabelecer  um

controle para “morrer de infarto”, porém, as causas (fatores do risco) do infarto sim,

como controle do peso, da pressão arterial, da prática regular de atividade física etc.

Definida a matriz de riscos e a matriz de controles, o seu confrontamento

permite  identificar  riscos  que  não  tem  controle,  controle  que  não  tem  riscos

associados,  os  riscos que possuem controle  e  os  riscos cujos  controles  não os

mitigam a ponto de se tornarem aceitáveis para a organização.

O quadro  3  exemplifica  a  relação entre  a  matriz  de  riscos  e  a  matriz  de

controles  no  processo  de  compras  sem,  contudo,  evidenciar  todos  os  riscos  e

controles internos envolvidos.

Quadro 3 – Análise do processo de compras.
Objetivo do processo Risco inerente Controle Interno

O1 – Comprar somente o
que é necessário.

R1 – Comprar mais que o
necessário.

C1 – Requisição de
compras aprovada.

O2 – Comprar pelo preço
mais competitivo.

R2 – Comprar mais caro. C2 – Cotação de três
preços com revisão e
aprovação da melhor

proposta.

O3 – Receber no momento
necessário

R3 – Não receber ou
receber atrasado.

Sem controle.

FONTE: Adaptado de PARDINNI (2016)
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Desta forma, é possível saber se os controles internos são capazes de agir

nos processos operacionais de maneira a garantir que os objetivos do órgão sejam

alcançados.

A  descrição  do  processo  para  identificação  de  riscos,  um  dos  objetivos

específicos deste trabalho pode ser melhor entendido por meio do Quadro 4, onde

também é abordado o  estabelecimento de controles internos administrativos  e  a

definição da gestão de riscos.

Quadro 4 – Etapas para a definição da Gestão de Riscos.
ETAPAS PARA DEFINIÇÃO

DA GESTÃO DE RISCOS
CRITÉRIOS

Identificação dos processos a
serem analisados.

Verificar se os processos a serem analisados estão
relacionados  aos  objetivos  estratégicos  da
organização.

Mapear os processos.
Realizar  o  levantamento  das  ações  a  serem
executadas e definir um fluxograma do processo.

Identificar os objetivos de cada
processo.

Identificar qual a finalidade de cada processo. Por
exemplo: a finalidade do processo de pagamento é
pagar o valor certo, a pessoa ou organização certa,
na hora certa etc.

Identificar os riscos envolvidos
em cada processo.

Identificar os eventos de risco envolvidos em cada
processo. Por exemplo: os riscos do processo de
pagamento  são:  pagar  o  valor  errado,  pagar  a
pessoa  ou  organização  errada,  pagar  na  hora
errada etc.

Priorizar  os  riscos
identificados.

Avaliar  os  riscos  segundo  a  probabilidade  e  o
impacto  atribuído  a  cada  um estabelecendo  uma
matriz de riscos.

Identificar  os  controles
existentes em cada processo.

Elaborar  uma  matriz  de  controles  para  cada
processo.

Comparar  a  matriz  de  riscos
com a matriz de controles de
cada processo.

Identificar  riscos  que  não  tem controle,  controles
que  não  possuem  riscos  relacionados,  controles
que não mitigam os riscos a que estão relacionados
e controles que atuam de maneira adequada nos
riscos relacionados.

Selecionar  os  riscos que não
tem  controle  e  os  controles
que não conseguem mitigar os
riscos identificados.

Para os riscos que não possuem controle verificar
se  estes  estão  dentro  do  apetite  a  riscos  da
organização  (nível  de  risco  que  a  organização
aceita correr).
Levantar  os  fatores  de  riscos  relacionados  aos
eventos  de  risco  para  os  controles  que  não
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conseguem mitigar riscos e para aqueles riscos que
não estão dentro do apetite a riscos. 

Estabelecer as causas para os
eventos de risco (efeitos).

Para cada evento de risco deve ser elaborado um
Diagrama  de  Ishikawa  para  que  fiquem
evidenciados os fatores (causas) de risco e assim
poder ser elaborado um controle interno que traga
o risco até o apetite a riscos da organização.

Estabelecer o controle interno
administrativo adequado.

Testar  o  controle,  por  meio  de  nova  análise  de
probabilidade e impacto, a fim de verificar se está
atuando no risco trazendo-o ao nível de apetite a
riscos da organização.

Estabelecer a gestão de riscos
dos processos operacionais.

Criar  uma  sistemática  de  acompanhamento  dos
eventos de risco por meio do estabelecimento de
indicadores.

FONTE: Adaptado de Pardini, 2016)6.

Para  facilitar  a  gestão  de  riscos  dentro  da  organização  e  possibilitar  um

melhor monitoramento destes, algumas categorias de riscos operacionais podem ser

definidas, estabelecendo-se assim um dicionário de riscos. Como exemplo pode-se

citar os riscos de pessoas, os riscos de processos, os riscos de tecnologia e os

riscos de imagem.

Estes riscos permeiam toda a organização e tem relação intrínseca com suas

operações,  porém,  nada  é  tão  impactante  a  toda  uma  organização  quanto  a

ocorrência de fraudes, pois prejudicam sua imagem.

Sugere-se ao leitor buscar um aprofundamento na questão de fraudes, pois a

única possibilidade de atuação das organizações para evitar fraudes está restrita a

definição  de  controles  internos  capazes  de  preveni-las  e  no  monitoramento  dos

executores do processo para verificar se estes estão propensos a fraude ou não.

Diante do exposto, e da análise de todas as áreas envolvidas no presente

trabalho, quais sejam: a Governança, os Controles Internos, a Gestão de Riscos

pode-se  entender  que  a  metodologia  apresentada  neste  trabalho,  extraída  de

orientações emanadas pelo CCIEx, detém plenas condições de ser utilizada como

meio  para  a  identificação  de  riscos  e  estabelecimento  de  controles  internos

administrativos para mitigá-los.

6  PARDINI, Eduardo Person, Curso de Formação de Auditores Internos – Nível Intermediário. Brasília, 2016. 
Informação verbal.
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2.7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  avaliação  foi  realizada  com  base  em  questionários,  com  participação

voluntária de 23 dos 37 chefes de seções de aquisições das Unidades Gestoras

vinculadas a 5ª ICFEx, nos estados do Paraná e Santa Catarina. Embora 38% dos

militares não tenham respondido ao questionário,  com a amostra significativa de

62% do público-alvo, foi possível ter uma boa percepção do nível de maturidade da

gestão de riscos nas Unidades estudadas.

O questionário foi dividido em duas partes, sendo uma para avaliar o perfil

individual  dos  chefes  de  seções  de  aquisições  e  outra  com  foco  no  grau  de

percepção desses militares e das UGs em relação ao assunto “gerenciamento de

riscos”. 

Referente aos Agentes da Administração responsáveis pelo importante setor

de  aquisições  constatamos  pontos  que,  a  princípio,  podem  ser  considerados

positivos, como por exemplo, 73,91% dos entrevistados tem mais de 25 anos, sendo

essa também a porcentagem de militares de carreira, sendo que 78,26% tem mais

de 5 anos de serviço no Exército. Contudo temos dados que demonstram a situação

em panorama não tão favorável, por exemplo o fato de apenas 4,35% dos chefes de

SALC das Unidades testadas pertencerem ao Quadro Complementar de Oficiais,

que  foi  criado  em  1988  exatamente  para  exercer  atividades  de  apoio  e

assessoramento  aos  comandos  das  organizações  militares.  Conforme  podemos

observar no gráfico nº 1 abaixo, mesmo que adicionemos os militares do serviço de

intendência a essa métrica, ainda não teremos a maioria, pois mais de 56% dos

entrevistados são de outras armas, quadros ou serviços, como Infantaria, Cavalaria

ou Artilharia, etc. 
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Perguntados a respeito do tempo na função de chefe de seção de aquisições,

95,65% (Gráfico 2) responderam que estão na função a menos de 5 anos e 86,96%

(Gráfico 3) informaram que trabalham a menos de 5 anos com licitações. Foram

questionados a respeito de cursos realizados na área de Administração Pública, e

embora não tenha sido limitado o tipo, nível ou a duração do curso, menos de 40%

declararam ter feito algum curso nessa área. Essas três situações demonstram o

nível  de  experiência  e conhecimento  no assunto  ligado a  seção que chefiam,  e

elucida a importância de mapear processos, identificar riscos e gerenciar tais riscos.

Gráfico 1  -  Quadro, Arma, Serviço

Intendência QCO Outros

Fonte: O Autor
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Na  segunda  parte  do  questionário,  voltada  especificamente  para  o

gerenciamento de riscos, objeto desta pesquisa, buscou-se levantar informações do
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Gráfico 2  - Tempo na função

menos de 5 entre 5 e 10 entre 10 e 15 mais de 15

Fonte: O autor

Gráfico 3  - Tempo que atua na área de licitações

menos de 5 entre 5 e 10 entre 10 e 15 mais de 15

Fonte: O autor
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nível  de  conhecimento  e  aplicação  de  controles  internos  como  ferramentas  na

gestão  de  riscos.  Quase  96%  dos  entrevistados  informaram  já  ter  algum

conhecimento a respeito do gerenciamento de riscos (Gráfico nº 4), sendo que das

fontes  citadas,  a  ICFEx  e  o  TCU  foram  citados  por  69,57%  dos  entrevistados

(Gráfico nº 5).

Chama a atenção o fato de que agentes da administração com grande poder

decisório nas aquisições da UG apresentem a informação de que pouco menos de

Gráfico 4 - Sabem o que é Gerenciamento de Riscos 

Sim Não

Fonte: O autor

Gráfico 5  -  Fonte sobre Riscos

ICFEx TCU Curso Livros Outros

Fonte: O autor
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50%  destes  militares  não  conhecem  o  plano  estratégico  da  sua  Unidade.

Aproximadamente  40%  dos  entrevistados  acredita  que  realiza  algum  tipo  de

planejamento, para as aquisições, decorrente da gestão de riscos (Gráfico nº 6).

Contudo,  ao  serem  questionados  a  respeito  de  restrições  na  Unidade  para  a

realização de licitações antecedidas de planejamento baseado no gerenciamento de

riscos 78,26% declararam não haver restrições.

Observou-se ainda, que aproximadamente 50% dos entrevistados informou

que a sua  UG analisa os riscos ou utiliza controles internos como resposta aos

riscos (Gráfico 7) identificados nos processos de aquisição, sendo que a percepção

destes agentes a respeito do assunto indica que, apesar de carecer de melhorias,

novos  procedimentos  terão  uma  boa  aceitabilidade,  uma  vez  que  96,65%  dos

questionados classificaram o gerenciamento de riscos como “muito importante” ou

“importante” (Gráfico 8). Porcentagem idêntica ainda acredita que a gestão de riscos

pode trazer benefícios à imagem do Exército perante a sociedade 

Gráfico nº 6  -  Aquisições planejadas considerando a 
Gestão de Riscos

Sim Não

Fonte: O autor
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Consideramos  de  muita  importância  os  óbices  apresentados  pelos

entrevistados em relação a gestão de riscos nos processos de aquisições, pois estes

já  estariam sujeitos a legislação inflexível  permeada por  inúmeras interpretações

controversas,  sem  adequado  apoio  técnico  e  jurídico  interno.  Os  entrevistados

Gráfico 7  -  Utiliza Controles Internos

Sim Não

Fonte: O Autor

Gráfico 8  -  Importância da Gestão de Riscos

muito importante importante pouco importante sem importância

Fonte: O Autor
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apontam que a gestão de riscos poderá dificultar o trâmite dos processos devido ao

excesso de formalismo e burocracia, tornando-os mais morosos.

Também foi apontada como óbice a atual estrutura do Exército, em que falta

uma  cultura  de  planejamento  em  todas  as  esferas  da  administração,  há

descentralização de créditos de maneira imprevisível, as situações se apresentam

normalmente como emergenciais, ocasionando a falta de tempo para a análise dos

riscos envolvidos nos processos.

Outro grande óbice apresentado é a dificuldade de habilitar pessoas na área

de  aquisições,  ocasionado  por  fatores  estruturais  e  culturais  como  a  grande

rotatividade de funções em virtude das transferências de militares, por não haver

distinção entre  agentes públicos operacionais e agentes públicos eminentemente

administrativos, e por que a seção de aquisições é uma seção não existente nos

quadros de cargos previstos nas organizações militares. 

As deficiências apontadas podem ser supridas com a introdução de novas

concepções,  através de contínua análise e melhoria de processos desenvolvidos

pelas Unidade Gestoras. Para tornar viável essa melhoria, deve-se adotar postura

mais  proativa  em  vez  de  reativa,  focando  os  problemas  principalmente  nos

processos, considerar a necessidade de aprimoramento profissional das pessoas e

direcionar  os  controles  internos  administrativos  como  ferramentas  úteis  para  o

gerenciamento de riscos.

3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Após o levantamento de todos os assuntos que envolvem o tema, buscando

alcançar  os  objetivos  do  presente  trabalho,  faz-se  necessária  uma  abordagem

definitiva  para  entender  se  há  possibilidade  de  utilização  dos  controles  internos

administrativos como ferramenta para atuar no gerenciamento de riscos em cada

UG e assim contribuir para a evolução da Governança.

No  presente  trabalho  foram  abordados  os  assuntos  governança,  com

enfoque  na  governança  pública,  Controle,  fazendo  a  distinção  entre  Controle

Externos, Sistema de Controle Interno e os Controles Internos Administrativos com
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especial atenção aos controles internos administrativos operados por organizações

militares.  Após estabelecer a relação entre as informações obtidas dentro de cada

assunto relacionado ao tema de modo a alcançar os objetivos específicos, pode-se

confrontá-las com o problema proposto.

Dentre os aspectos que foram levantados pode-se destacar a relação entre

Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos, pois, verificou-se que:

a)  os  Controles  Internos  só  são  eficientes  se  uma análise  de  riscos  for

efetivamente realizada nos processos que são gerenciados pela organização com o

objetivo de identificar se estes controles são capazes de agir no risco inerente ao

processo,  mitigando-o  ao  ponto  de  trazê-lo  ao  nível  de  apetite  a  riscos  da

organização.  Apetite  este  que  deve  ser  definido  no  nível  da  Governança

(estratégico) e não no nível operativo (tático);

b) Uma boa Gestão de Controles Internos garante à Governança que seus

objetivos sejam alcançados e evita desvios de percurso indesejáveis, pois atuam na

mitigação dos riscos operacionais; e

c) O levantamento e tratamento dos riscos operacionais compete ao gestor

da organização, cabendo a ele certificar-se de que estes riscos estão controlados.

Para atingir o objetivo específico de descrever controle Interno buscou-se

levantar  a  estrutura de controle  existente  no Exército  e o papel  de cada agente

nessa organização, sendo possível  entender que dentro da estrutura do Exército

Brasileiro  a  responsabilidade  por  testar  os  controles  internos  das  Organizações

Militares é do Centro de Controle Interno do Exército, que executa esta atividade por

meio  de  suas  Inspetorias  de  Contabilidade  e  Finanças  do  Exército,  porém,  o

estabelecimento destes controles e a gestão dos riscos inerentes aos processos

cabem aos gestores (comandantes, chefes ou diretores).

Percebe-se até então que o mecanismo controle, executado pelo Centro de

Controle Interno do Exército, sua Inspetorias e pelos gestores agrega valor para a

Governança do Exército Brasileiro, na medida em que estes controles são postos

em prática para mitigar os riscos operacionais identificados e que são testados pela

auditoria.

Pelo que foi estudado entende-se que a priorização dos processos a serem

mapeados deve passar por uma dinâmica objetiva, o que se pode alcançar por meio
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da identificação de riscos envolvidos nos processos e a probabilidade e impacto de

sua ocorrência, com consequente definição de uma matriz de riscos.

Desta forma, verificou-se a necessidade do estabelecimento de uma cultura

de gestão de riscos no Exército Brasileiro, para que os responsáveis pelo processo

possam focar estes aspectos.

Quanto a possibilidade de mitigar ou evitar fraudes, entende-se que a cultura

voltada para a gestão de riscos deve ser implementada, com a respectiva definição

dos tipos de riscos envolvidos nos processos e o estabelecimento dos controles

internos administrativos capazes de agir nestes riscos.

Um  ponto  importante  a  ser  ressaltado  é  que  controles  internos  são

estabelecidos para mitigar risco, não havendo a possibilidade destes evitá-los, pois,

o único meio de isto ocorrer é a extinção do processo.

Diante do exposto, uma das motivações para a execução desta pesquisa foi

a oportunidade de entender a relação entre o levantamento e gerenciamento de

riscos e seu reflexo no estabelecimento de controles internos.

Ao  analisar  as  informações  obtidas  por  meio  do  processo  de  pesquisa

científica,  foi  possível  concluir  pela  possibilidade  de  utilização  da  ferramenta

apresentada, para atuar na identificação de riscos, sendo necessário para isso o

desenvolvimento de uma cultura de riscos.

A difusão dessa cultura poderia ocorrer por meio da inclusão desse assunto

no Projeto Estratégico do Exército chamado Projeto de Gestão por Processos (PGP)

que tem como objetivo  implantar  um modelo  de mapeamento  dos processos no

ODG e nos ODS, visando documentar e aprimorar os processos organizacionais

existentes, utilizando inicialmente áreas-piloto para estes mapeamentos.

De  modo  a  contribuir  com  futuras  pesquisas,  sugere-se  o  estudo  do

envolvimento da auditoria nos testes deste processo de identificação de riscos e

estabelecimento  de  controles  por  meio  da  ferramenta  Análise  e  Melhoria  de

Processos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

O presente  questionário  tem por  objetivo  identificar  práticas  de gestão de
riscos  adotadas  pelas  Unidades  Gestoras  (UG)  do  Exército  Brasileiro  (EB)  dos
Estados do Paraná e Santa Catarina, bem como levantar oportunidades de inovação
adotadas, no intuito de servir de coleta de dados para o trabalho de conclusão de
Curso de Aperfeiçoamento Militar do Cap QCO Darcio Luis Glienke, sob orientação
do Cap QCO Washington Prudencio De Jesus.

Sua participação será  de grande relevância e todos os dados informados
serão  mantidos  em  sigilo,  servindo  tão  somente  para  a  conclusão  da  pesquisa
acadêmica.

Público-alvo: Chefes de seção de aquisições de UG dos estados Paraná e
Santa Catarina.

1ª Parte – Perfil

1. Qual a sua faixa etária?
(  )  menos de 25
(  ) entre 25 e 35
(  ) mais de 35

2. Sexo:
(   ) masculino                      (   ) feminino

3. Situação no EB:
(   ) Militar de carreira            (   ) Militar Temporário

4. Tempo de carreira no Exército (em anos):
(  )  menos de 5
(  ) entre 5 e 10
(  ) entre 10 e 15
(  ) mais de 15

5. Quadro / Arma / Serviço:
R:_________________________________________________________________

6. Estado onde se situa sua UG:
(  ) Paraná        (  ) Santa Catarina
 
7. Há quanto tempo desempenha a função de chefe de seção de aquisições de 
sua UG?
R:_________________________________________________________________

8.  Há quanto tempo trabalha na área de licitações e contratos?
R:_________________________________________________________________

9. Possui alguma formação/curso na área de Administração Pública?
(  )  Sim           (  ) Não
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2ª Parte – Objeto da pesquisa

1. O Sr já ouviu falar em gerenciamento de riscos?
(  )  Sim           (  ) Não

2. Caso positivo, de que forma tomou conhecimento?
(   ) Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx)
(   ) Portal do TCU
(   ) Curso
(   ) Livros
(   ) Outros.  Onde?  __________________________________________________

3. O Sr conhece o Plano Estratégico de sua UG?
(  )  Sim           (  ) Não

4.  A  sua  UG  realiza  aquisições  precedidas  de  planejamento  baseado  no
gerenciamento de riscos?
(   ) Sim. Qual (is) item (ns) foi (ram) adquirido (s)?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(   )  Não

5. Caso tenha respondido "SIM" à pergunta anterior, foi incluído no edital da
licitação alguma condição específica decorrente do gerenciamento de riscos?
(   ) Sim. Qual (is) condições?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(   )  Não

6. Existe alguma restrição por parte de sua UG para a realização de licitações
antecedidas de planejamento baseado no gerenciamento de riscos?
(   ) Sim. Qual (is)?
___________________________________________________________________

(   )  Não

7. A sua UG utiliza controles internos como resposta aos riscos identificados
nos processos de aquisição?
(   ) Sim. Qual (is)?
 _______________________________________________________________

(   )  Não
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8. O Sr acha que o gerenciamento de riscos pode trazer benefícios à imagem
do Exército perante a sociedade?
(   ) Sim. Qual (is)?

__________________________________________________________________

(   )  Não

9. O Sr vê alguma desvantagem na adoção da prática de gerenciamento de
riscos na sua UG?
(   ) Sim. Qual (is)?

___________________________________________________________________

(   )  Não

10.  Na  sua  opinião,  qual  grau  de  importância  deve  ser  dado  ao  assunto
gerenciamento de riscos na área de aquisições públicas de sua UG?
(   ) muito importante
(   ) importantes
(   ) pouco importante
(   ) sem importância

11. O controle interno de sua UG analisa os fatores de riscos envolvidos nas
aquisições realizadas? 
(  )  Sim           (  ) Não

12. Cite uma vantagem da utilização de controles internos na gestão de riscos:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. Cite um óbice para a utilização de controles internos na gestão de riscos:

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

MUITO OBRIGADO!
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